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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo compreender o funcionamento do discurso jornalístico 

nas matérias do Portal G1 Rondônia sobre o Patrimônio Histórico e Cultural “Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré”, no recorte de 2014 a 2016. A presente pesquisa está 

inscrita no referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso (AD), de linha 

francesa, filiada a Michel Pêcheux e Eni Puccinelli Orlandi. Esta autora foi quem 

introduziu e ampliou os estudos em AD no Brasil. A partir desta teoria, analisa-se, 

discursivamente, como estas matérias encontradas no Portal estabeleceram sentidos 

identitários sobre a constituição deste patrimônio e a maneira como foram 

determinadas as relações discursivas na organização dos sujeitos do estado de 

Rondônia. Mais especificamente, pretende-se: compreender a construção discursiva 

referente ao patrimônio “Estrada de Ferro Madeira-Mamoré” e sua relação com a 

memória e os efeitos identitários; e discorrer analiticamente sobre o discurso 

jornalístico. Nossa análise levou-nos a construir o corpus deste estudo, através de 

três reportagens encontradas no G1 Rondônia, trazendo a memória discursiva sobre 

a identidade local. Finalmente, tais discursos selecionados nos permitiram observar 

como a população local tem grande integração com o efeito do simbólico que o 

patrimônio representa e percebe-se a partir do modo como as matérias enunciam 

sobre o tema, a produção de um efeito de sentido com um elemento que se faz tão 

importante para a memória e identidade local.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso. Discurso Jornalístico. Portal G1 Rondônia. 

Patrimônio histórico. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

This study seeks to understand how the journalistic speech works in the articles of 

Portal G1 Rondônia about Historical and Cultural Heritage railroad “Madeira-Mamoré” 

during 2014-2016. The theoretical analysis which this research is based in is the 

discourse analysis in its French chain, affiliated with Michel Pêcheux and Eni 

Puccinelli Orlandi. This last author was the one who introduced and extended the 

studies in discourse analysis in Brazil. Taking this theory as reference, we analyze 

how the articles found in Portal G1 Rondônia established identity senses about the 

foundation of this patrimony and how the discursive relations in the organization of the 

subjects of the state of Rondônia were determined. Being more specific, this study 

intends to: i) describe the discursive construction concerning the Historical and 

Cultural Heritage railroad "Madeira-Mamoré” " and its relationship with memory and 

the identity senses; and ii) analyze about the journalistic speech. Our research led us 

to build the corpus of this study by three articles found in G1 Rondônia, bringing the 

discursive memory about the local identity. Finally, these selected discourses allowed 

us to find how the local population has a great integration with the effect of symbolic 

that the heritage represents. It is perceived, from the way the articles enunciate on the 

theme, the production of an effect of sense of neglect as an element so important for 

the local memory and identity. 

 

Keywords: Discourse analysis. Journalistic speech. Portal G1 Rondônia. Historical 

heritage. Railroad Madeira-Mamoré. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa configura-se como um estudo que está embasado na 

Teoria da Análise de Discurso (AD) de linha francesa, filiada aos trabalhos de Michel 

Pêcheux (1969, 1983, 1988, 1997, 2006, 2010), Pêcheux e Fuchs (1997) e Eni 

Puccinelli Orlandi (1983, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2009, 2010, 

2012, 2013, 2017) que se inscrevem nesse arcabouço teórico.  

A partir deste referencial teórico, desloca-se o modo como a linguagem é 

concebida nas disciplinas dos estudos linguísticos. De acordo com a concepção de 

Pêcheux (1969), surge uma nova abordagem no âmbito da linguagem, na qual o 

discurso se constitui como objeto de conhecimento.  

Desta forma, de acordo com Pêcheux (1969, p. 76), um discurso se: 

 

[...] conjuga sempre sobre um discurso-prévio, ao qual ele atribui o papel de 
matéria-prima, e o orador sabe que quando evoca tal acontecimento, que já 
foi objeto de discurso, ressuscita no espírito dos ouvintes o discurso no qual 
este acontecimento era alegado, com as ‘deformações’ que a situação 
presente introduz e da qual pode tirar partido. 

 

 Diante desta questão posta, no final dos anos de 1960, Pêcheux propõe a 

Teoria da AD, que busca não a formalidade hermenêutica da linguagem, mas sim 

abordar sobre a exterioridade e o simbólico que são constitutivos da linguagem. A AD 

tem como objeto de estudo o discurso e seus fundamentos teóricos estão pautados 

pelo materialismo histórico, a Linguística e a Teoria do Discurso.  

Entretanto, a filiação da AD a estas três regiões de conhecimento não é 

firmada sem críticas. Compreender este quadro epistemológico geral da AD não é tão 

simples assim. Entende-se que, passa pela noção de leitura que Pêcheux 

compreende enquanto um gesto teórico, isto é, um dispositivo teórico. Por esta via de 

reflexão é que se pode afirmar que o trabalho de (re) leitura de Althusser e Lacan em 

relação a Marx e Freud, respectivamente, são constitutivos da reflexão empreendida 

por Michel Pêcheux, na formulação do discurso como objeto de conhecimento.   

Como informa Pêcheux e Fuchs (1997, p.163-164), a AD resultou da: 

 

[...] articulação de três regiões do conhecimento científico: 1. O materialismo 
histórico, como teoria das formações sociais e de suas transformações, 
compreendida aí a teoria das ideologias; 2. a lingüística, como teoria dos 
mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo; 3. a 
teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 
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semânticos. [...] estas três regiões do conhecimento são, de certo modo, 
atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 
psicanalítica). 

 

Através de releituras de Althusser que relê Marx e Lacan que relê Freud, 

esses três campos teóricos fundamentam a AD e possibilitaram tornar o discurso 

como objeto de estudo. 

Em âmbito nacional, nossa referência quanto aos estudos da AD é de autoria 

de Orlandi. A partir da década de 1970, a autora constitui trabalhos em AD, nos quais 

aborda a língua, na noção não abstrata e formal e também não considera o sujeito 

como origem dos sentidos proferidos no discurso. Portanto, mostra que os sentidos 

são estabelecidos pela exterioridade, pela história em outro lugar, assumindo, assim, 

uma forma material na linguagem.  

Daí a vertente a qual esta autora se filia, inicialmente proposta por Pêcheux, 

ser embasada no materialismo histórico, psicanálise e linguística. Diante disto, Orlandi 

(2009, p. 16) afirma que a AD trabalha “refletindo sobre a maneira como a linguagem 

está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua”.  

A partir disto, no âmbito da AD de linha francesa, nosso estudo busca 

constituir uma AD jornalístico sobre a construção discursiva, os efeitos de sentido 

identitários que envolvem a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), na formação 

do estado de Rondônia, perfazendo uma ferrovia de 366 km de extensão, na qual fez 

convergir para o Estado migrantes do Brasil e do mundo.  

Conta-se que, no decorrer da construção da EFMM, esta recebeu a 

denominação de Ferrovia do Diabo, devido a milhares de pessoas que nela 

trabalhavam terem falecido em decorrência do acometimento de variadas doenças 

tropicais. Mesmo assim, a EFMM assumiu o papel de relevância no desenvolvimento 

econômico do Estado: isso porque ligava Porto Velho a Guajará-Mirim, propiciando o 

escoamento das borrachas brasileiras e bolivianas, as quais teriam acesso ao 

Oceano Atlântico para serem exportadas. 

No ano de 1972, depois de assumir o papel de protagonista tanto nos 

momentos promissores quanto nos períodos de total abandono, a Estrada de Ferro, 

as locomotivas que nela operavam e os galpões onde estavam instalados o museu e 

a antiga oficina da ferrovia foram definitivamente desativados e, atualmente estão 

sendo recuperados pelo Governo Federal e Municipal.  
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Em 2005, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) 

tombou parcialmente a Ferrovia Madeira-Mamoré. Já finalizada, a primeira fase da 

obra de revitalização do Complexo Madeira-Mamoré, denominação no século XX 

dada ao conjunto dessas obras, fixou a recuperação de dois galpões da antiga 

Estação de Porto Velho, instituindo essa menção à memória discursiva presente 

diante deste objeto de estudo e na configuração de um jogo com o simbólico e com os 

sentidos, pois transfere para a identidade local e a noção de pertencimento pelas 

forças de poder representado pelo papel do Estado. 

Assim, a fim de promover um estudo voltado para dissertar sobre os efeitos 

de sentido identitários culturais no Discurso Jornalístico acerca do Patrimônio 

Histórico e Cultural EFMM, justifica-se social, acadêmica e profissionalmente, a 

constituição desta pesquisa. 

No âmbito social, um trabalho orientado para este tema terá como resultante 

a disseminação das reflexões teóricas empreendidas, com a consequente discussão 

concernente aos aspectos relacionados à memória, identidade e narratividade 

referente à EFMM.  

Na área acadêmica, aufere-se que se estimula à construção de um maior 

aprendizado em relação ao tema, ensejando um aprofundamento teórico coerente à 

sequência dada aos estudos constituídos sobre a temática.  

No campo profissional, justifica-se também por buscar uma nova área de 

estudo e produzir conhecimento no campo da linguagem, principalmente no que 

compete à AD. 

Em vista do cenário retratado, o problema a ser respondido é: quais os efeitos 

de sentidos constituídos no discurso jornalístico do Portal G1 Rondônia, nos anos de 

2014 a 2016, sobre o Patrimônio Histórico e Cultural da EFMM, estão presentes na 

memória discursiva da população do estado de Rondônia?  

Neste trabalho, o objetivo geral é analisar os efeitos de sentido identitários no 

discurso jornalístico do Portal G1 Rondônia sobre o Patrimônio Histórico e Cultural da 

EFMM, o recorte constituído foi de 2014 a 2016. Mais especificamente, pretende-se: 

compreender a formação discursiva e a constituição da memória sobre à Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré; e, discorrer analiticamente sobre o discurso jornalístico. 

Este estudo pautou-se na AD francesa, na concepção de memória e 

interdiscurso, abarcando também os aspectos pertinentes ao materialismo histórico, 

através dos jogos de sentidos e da memória discursiva referente ao patrimônio 
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supracitado e sobre o jornalismo brasileiro, assim como a compreensão do 

funcionamento desse discurso jornalístico. Essas partes, consideradas relevantes 

para a composição textual, formaram os capítulos e subcapítulos do trabalho.  

Os resultados alcançados neste estudo foram oriundos das concepções dos 

autores que fundamentaram a execução do trabalho, na qual se construiu o corpus 

deste estudo, por meio de 3 (três) matérias tiradas do G1 Rondônia, para análise dos 

discursos ali presentes e seus efeitos de sentido diante da identidade local.  

Nas considerações finais, observa-se dentro dos recortes encontrados no 

Portal G1 Rondônia como a população local tem grande integração com o efeito 

simbólico que o patrimônio representa além de perceber a emergência de um efeito 

de sentido de descaso com um elemento que é tão importante para a memória e 

identidade locais.  

Por fim, o presente trabalho está dividido em seis partes. Além desta 

introdutória, a segunda parte retoma os fundamentos teóricos da Análise de 

Discurso francesa (quadro teórico epistemológico da Análise de Discurso, 

Interdiscurso e memória discursiva e identidade na perspectiva da Análise de 

Discurso), Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (Patrimônio, a construção discursiva 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e tombamento do patrimônio), Análise 

discursiva do jornalismo (Portal G1 Rondônia, Discurso jornalístico e narratividade, 

memória e o discurso jornalístico), metodologia e a construção do corpus (análise 

do corpus, “revitalização da Madeira-Mamoré, em RO, recomeça no final de 

setembro”, “falta de segurança prejudica turismo em monumento histórico de 

Rondônia” e “MPF recomenda interdição do deck e dos banheiros da EFMM em RO) 

e considerações finais. 

Este trabalho se dá no intermédio entre os campos do conhecimento das 

ciências da linguagem e das ciências humanas, tendo por filiação à Análise de 

Discurso, fundada por Michel Pêcheux e um círculo de intelectuais na França e 

introduzida e consolidada por Eni Orlandi no Brasil. Este estudo se configura em uma 

produção que apresenta a escuta dos sentidos em circulação na sociedade, na 

história, principalmente atrelada ao estado de Rondônia.   Esta produção faz parte 

das publicações vinculadas ao Grupo de Pesquisa Conhecimento, História e Língua 

(CNPq) e vinculada com o Mestrado Acadêmico em Letras. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA 

 

Neste tópico serão discutidos sobre o quadro teórico epistemológico da AD, 

interdiscurso e memória discursiva e identidade na perspectiva da AD.  

 

2.1 Quadro Teórico-Epistemológico da Análise de Discurso 

 

Na AD, a linguagem não é um sistema abstrato e formal, mas ela é concebida 

como um produto sócio-histórico. Dito de outro modo, ela é estrutura e acontecimento. 

Os sentidos das palavras não são fixos, estáveis, transparentes, mas construídos 

socialmente num dado momento histórico. Pode-se dizer que a linguagem é um 

processo inacabado. Assim, o objeto de estudo da AD se configura no discurso e não 

na língua, portanto, sua unidade de análise é o texto e não o signo ou a frase.  

Em conformidade com Orlandi (1996, p.107), o texto é tido na AD “não em 

seu aspecto extensional, mas qualitativo, como unidade significativa da linguagem em 

uso, logo unidade de natureza pragmática”. Esse deslocamento de objeto de estudo 

sugere uma metodologia de análise mais adequada que considere a materialidade 

discursiva como objeto próprio. 

Assim, a AD vai se constituir em uma disciplina de entremeio, que interroga a 

Linguística sobre o estabelecimento da língua como suporte material de análise 

questionando sua transparência, ao admitir possibilidades de sentido e de 

interpretação; considera não somente a língua como ideologicamente marcada, mas 

também a história e, portanto, o Marxismo a partir da junção história/língua, não 

transparente, produtora de efeitos de sentidos e base para um conceito fundamental: 

o de forma material (ORLANDI, 2003). 

Nesta acepção, a AD assume a conotação de uma disciplina de entremeio 

(ORLANDI, 1996), ao fato de estabelecer um trabalho ininterrupto e persistente das 

contradições epistemológicas - historicamente dependentes - entre distintos campos 

do conhecimento.  

Neste sentido, a proposta epistemológica de Pêcheux (1969) de tornar 

interdisciplinar não no sentido positivista que operaria com a ilusão de completude as 

Ciências Sociais (História, Sociologia e Filosofia), a Linguística, a Teoria do Discurso 

e a Psicanálise, consagrou um momento original de ponderação não apenas no que 

diz respeito à linguagem. 
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Referente à Psicanálise, retrata o deslocamento do homem diante do sujeito 

com sua ligação com o simbólico. A configuração da AD iniciou-se com as pesquisas 

no Laboratório de Psicologia Social do Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) rente a Universidade de Paris VII - fixando ligações e diálogos com os 

estudiosos da época, o grupo do qual Pêcheux fazia parte, assim como: Althusser, 

Foucault, Lacan. 

Como consequência, a AD configurou-se diante das reflexões teóricas destes 

autores bem como a conjuntura política daquele momento. Assim, é entendida por 

essas relações com outros campos de saberes (MALDIDIER, 2003).  

Nem sempre a AD da Escola francesa culminava em seus estudos a relação 

da linguagem com a ideologia. A disputa por espaços institucionais fez com que as 

questões relacionadas à língua ficassem em segundo plano e a ideologia, com o 

papel de destaque, principalmente amparada por questões políticas (SILVA, 2017). 

Pêcheux (1969) critica a compreensão da linguagem que funciona como um 

mecanismo de comunicação de significações que existe e pode ser entendido de 

modo isolado, ou seja, para ele a linguagem funciona de modo ideológico, nas 

Ciências Humanas e Sociais (onde age de forma dominante). 

Para Orlandi (2007, p.19): 

 

A Linguística constitui-se pela afirmação da não-transparência da linguagem: 
ela tem seu objeto próprio, a língua, e esta tem sua ordem própria. Esta 
procura mostrar que a relação linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, 
não é uma relação direta que se faz termo a termo, isto é, não se passa 
diretamente de um a outro. Cada um tem sua especificidade. Por outro lado, 
a Análise de discurso pressupõe o legado do materialismo histórico, isto é, o 
de que há um real da história de tal forma que o homem faz história, mas esta 
também não lhe é transparente. Daí, conjugando a língua com a história na 
produção de sentidos, esses estudos do discurso trabalham o que vai-se 
chamar a forma material (não abstrata como a da linguagem) que é a forma 
encarnada na história para produzir sentidos: esta forma é portanto 
linguístico-histórica. 

 

Outra região fundamental que subsidia a AD é o Materialismo Histórico “tal 

como Louis Althusser o havia renovado a partir de sua releitura de Marx” (HENRY, 

1997, p. 97). Em outras palavras, “o trabalho de Althusser sobre O Capital é uma 

releitura que tenta romper com a leitura dogmática predominante de Marx (um 

aparelho foi feito na época entre a releitura de Marx, para Althusser, e o retorno a 

Freud do Lacan” (HENRY, 1997, p. 30-31). 

Diante disto, segundo Orlandi (1999, p.20): 
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Se a Análise do Discurso é herdeira de três regiões do conhecimento - 
Psicanálise, Lingüística, Marxismo - não o é de modo servil e trabalha uma 
noção - a de discurso - que não se reduz ao objeto da Linguística, nem se 
deixa absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a 
Psicanálise. Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 
questiona o materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da 
Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a 
ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida 
por ele. 

 

Há, do mesmo modo, o campo teórico permeado pela Psicanálise (Campo 

Lacaniano) que vai basilar para o direcionamento entre ideologia (discursivamente) e 

o inconsciente.  

Visando à compreensão de como esses campos teóricos encontram-se nas 

configurações da AD, na teoria pecheutiana o indivíduo é interpelado ideologicamente 

através da língua e pelas formações ideológicas. Portanto, de acordo com Pêcheux 

(1988, p.65):  

 
era inadequado (e por isso inaceitável) manter o abismo reinante entre prática 
lingüística (como tentativa de produção apolítica de discursos sobre a 
linguagem pela "ciência" lingüística) e prática política (como conjunto de 
atividades que pressupunham o mito da transparência da linguagem). 
 

Isso sugere que havia a necessidade concreta da aproximação condizente da 

prática linguística à prática política. Dessa forma, Pêcheux (1988, p.66) confronta o 

que foi denominado de "realismo metafísico e empirismo lógico como duas formas de 

exploração regressiva das ciências pelo idealismo". 

Essa conjuntura tornava imprescindível serem consideradas, no caso, as 

Condições de Produção (CP) nas quais uma ciência determina seu objeto, da mesma 

maneira que a "reprodução metódica" deste objeto, quer dizer, o processo pelo qual 

uma ciência produz uma reflexão a respeito do seu discurso pertinente, o que permite 

testar sua consistência e necessidade (PÊCHEUX,1988). 

Pêcheux (1988) toma para si o conceito de formação discursiva e o 

ressignifica no âmbito da AD. Para a AD o sujeito é o resultado da relação existente 

entre história e ideologia. O sujeito, na teoria discursiva, se constitui na relação com o 

outro não sendo origem do sentido, está condenado a significar e é atravessado pela 

incompletude. 

Para Pêcheux (1988), teoria materialista do discurso incluía uma teorização 

do sujeito, que “pressupõe sua interpelação histórica e ideológica, ou seja, o sujeito, 

socialmente constituído, produz seu discurso a partir de determinadas posições, 
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igualmente ideológicas”. “Os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em 

sujeitos de seu discurso) pelas formações ideológicas que lhes são correspondentes”. 

Ressalte-se que essas formações ideológicas abrangem diversificadas 

formações discursivas a elas relacionadas. O sintagma 1  formação discursiva foi 

utilizada por Pêcheux visando à compreensão concernente ao materialismo histórico 

e, subsequentemente, fazer uma nova configuração e associação com o conceito 

althusseriano de ideologia, e particularmente à ideologia da classe dominante, que 

produz mecanismos de reprodução das condições materiais, ideológicas e políticas 

de exploração (ALTHUSSER,1974). 

Complementando, Althusser (1985, p.12) conceitua a “abstração dos 

elementos comuns de qualquer ideologia concreta, à fixação teórica do mecanismo 

geral de qualquer ideologia” recorrendo para sua explicitação em três hipóteses: 

1) Em que afirma ser ideologia “a representação da relação imaginária de 

indivíduos com suas reais condições de existência” (ALTHUSSER, 1985, p.12). Quer 

dizer, para o autor, no caso da ideologia torna-se relevante a analogia do sujeito com 

o mundo, ou melhor, com suas espécies de existência que se formam no imaginário. 

Já que para Althusser (1985, p. 80):  "o imaginário é o modo através do qual o homem 

atua, relaciona-se com as condições reais de vida" 

2) Em que assinala que “a Ideologia tem uma existência material," ou seja, a 

Ideologia não se forma de modo individual, mas socialmente, para isso tornando 

imprescindíveis representações (que representa essa existência material). Para o 

autor “a ideologia só existe em práticas sociais registradas em instituições concretas” 

(ALTHUSSER, 1985, p. 80). 

3) Em que menciona "não existir ideologia senão através do sujeito e para 

sujeitos" (ALTHUSSER, 1985, p. 90), evidenciado na contribuição de Althusser para a 

conceituação de ideologia. Althusser (1985, p.90) representa que “toda ideologia tem 

por função ‘construir’ indivíduos concretos como sujeitos". 

Segundo ainda o referido autor (1985, p.94): 

 
A categoria de sujeito é uma evidência primeira [...] com todas as evidências, 
inclusive as que fazem com que uma palavra designe uma coisa ou possua 

                                                   
1 O sintagma é visto na linguística como uma associação de formas linguísticas elementares, onde uma 

funciona como determinantes, ocasionando um elo de subordinação com outra, dita determinada: 

sintagma lexical, locucional, nominal, verbal, oracional, etc. Ver no dicionário online de português: 

https://www.dicio.com.br/sintagma/. 



19 
 

um significado (portanto, inclusive as evidências da transparência da 
linguagem), [...] é um efeito ideológico, o efeito ideológico elementar. 

 

Essas assertivas conduzem a uma reflexão de que para o autor inexiste 

sujeito que não possa ser interpelado pela ideologia. Este sujeito condicionado e 

subordinado pelos aparelhos repressores e pelos aparelhos ideológicos 

(ALTHUSSER, 1985). 

Ademais, deve ser ressalvado que a AD adiciona outros saberes de outras 

áreas do conhecimento científico, fazendo com que o discurso evidencie relações 

sócio-histórica ideológicas, assim como que o sujeito desse discurso seja interposto 

pelo arranjo que ocupa nas formações ideológicas. 

A partir dessa nova configuração, emerge o precedente de se poder certificar 

que a definição de formação discursiva seja atribuída, simultaneamente, a dois 

teóricos franceses. No que concerne à formação discursiva, Foucault (1995, p. 82), 

primeiramente, assim se manifesta: 

 
Por sistema de formação, é preciso, pois, compreender um feixe completo de 
relações que funcionam como regra:  ele prescreve o que deve ser 
correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou qual 
objeto, para que empregue tal ou qual enunciação, para que utilize tal ou qual 
conceito, para que organize tal ou qual estratégia. Definir em sua 
individualidade singular um sistema de formação é, assim, caracterizar um 
discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática. 

 

Isso significa reportar que uma formação discursiva se constitui a partir da 

associação de enunciados assinalados por idênticas regularidades, por análogos 

preceitos de formação. Ela se qualifica por possuir um sistema de dispersão que torna 

plausível observar adequada regularidade entre enunciados, e não por uma unidade 

própria dos enunciados. 

Nessa concepção, contrariamente ao que é executado em análises 

linguísticas, Foucault (1995) não aborda o enunciado como uma frase ou proposição, 

mas sim como uma unidade primeira do discurso.  

Sob essa visão, o citado autor (1995 p. 51) expõe que: “o enunciado não é, 

em si mesmo, uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas 

e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no 

tempo e no espaço”. 

Na perspectiva de Pêcheux (1988, p.160) considera-se que: 
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[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não 
existe em si mesmo (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do 
significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que 
estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e 
proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). 

 

Nota-se que Pêcheux expõe concepções de Althusser (1974) no tocante à 

ideologia, onde esse nos traz atribuições dadas ao Estado, a fim de manter o poder 

da classe dominante sobre a dominada ao utilizar de seus aparelhos repressores 

(governo, exército, polícia, etc.) e ideológicos (instituições, escolas, família, religião, 

cultura, etc.). Assim, a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos via práticas 

reguladas pelos aparelhos ideológicos do Estado (ALTHUSSER, 1985).  

Dessa forma, baseado nos argumentos de Althusser, Pêcheux reporta que 

uma formação discursiva estabelece que o sentido das palavras e dos enunciados 

não possui vida própria; ele é produzido e determinado pela interpelação ideológica 

ou assujeitamento do indivíduo em sujeito ideológico.  

Isso acarreta uma demanda pelas análises de Pêcheux inerentes aos dois 

“esquecimentos” ao sujeito do discurso. No primeiro “esquecimento”, o sujeito se 

articula como fonte específica do seu dizer, ele tem a ilusão de ser original, elaborador 

do seu discurso. 

O sujeito “esquece” que, ao dizer, está concretamente reavendo discursos 

precedentes, sentidos pré-existentes a ele. O sujeito “esquece” que o dizer do outro 

compôs seu dizer, que o “outro” constitui o “eu”. O autor recorre à terminologia 

freudiana para explicar que esse “esquecimento” é de caráter inconsciente, efeito que 

é da interpelação ideológica (PÊCHEUX, 1988). 

No ponto de vista de Orlandi (1999, p.48): 

 

[...] a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia traz necessariamente 
o apagamento da inscrição da língua na história para que ela signifique 
produzindo o efeito de evidência do sentido (o sentido lá) e a impressão do 
sujeito de ser a origem do que diz. Efeitos que trabalham ambos, a ilusão da 
transparência da linguagem. 

 

Essa conjuntura expressa que as ideologias dissimulam o processo histórico 

por intermédio do qual os sentidos são constituídos visando a geração da ilusão de 

que o sentido está estável na palavra. Além de ser afetado pelo inconsciente, o sujeito 

na AD é afetado pela ideologia.  

A ideologia para a AD no cenário retratado por Indursky (1990, p. 20) 
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“consiste na representação da relação imaginária com o mundo real no interior dos 

processos discursivos. Para produzir o seu dizer, o indivíduo é interpelado em sujeito 

pela ideologia que relaciona a linguagem com o mundo”. 

O segundo “esquecimento” opera pré-conscientemente inserido na ordem da 

enunciação. O sujeito tem a ilusão de que domina o seu dizer, no qual ele crê 

translúcido: o que é dito, apenas possui um único sentido, cujas finalidades vão ser 

apreendidas por seu interlocutor. Nessas circunstâncias, para Orlandi (1999, p. 30): 

 

Todo dizer, na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da 
memória (constituição) e o da atualidade (formulação). Enquanto o segundo 
esquecimento está no eixo da formulação, do intradiscurso, o primeiro está no 
eixo do dizível, da memória, do interdiscurso. 

 

Atente-se para o fato de que este estudo se fundamenta nessa compreensão 

da AD, que relaciona a linguagem ao panorama sócio-histórico em que ela se faz 

presente. O discurso dos sujeitos se subordina às condições de sua produção, isto é, 

levam-se em conta tanto as conjunturas da enunciação desse discurso quanto o 

conjunto sócio-histórico e ideológico em que ele se inclui. O linguístico se materializa 

sempre atrelado ao histórico-social. 

No que é concernente ao âmbito teórico da abordagem pertinente deste 

estudo, faz-se imprescindível um tratamento baseado no discurso como processo 

articulatório entre o linguístico e o social, este objeto simultaneamente social e 

histórico onde se correlaciona sujeito e sistema (ORLANDI, 1988).  

Adentrar-se-á na próxima seção explicitando sobre o interdiscurso e a 

memória na vertente da AD, outro conceito importante para construção do corpus 

deste estudo. 

 

2.2 Interdiscurso e memória discursiva  

 

Neste item, torna-se substancial explanar sobre a historicidade do corpus, que 

nos direciona à noção de CP presente na AD e a sua ligação com a exterioridade dos 

sentidos, dos quais são inerentes à intencionalidade dos sujeitos. Sendo assim, 

conforme Orlandi (2003, p.30-31): 

 

Podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e temos as 
circunstâncias da enunciação: é o contexto e o imediato. E as consideramos 
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em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-
histórico, ideológico. [...] a memória, por sua vez, tem suas características, 
quando pensada em relação ao discurso. E, nessa perspectiva ela é tratada 
como interdiscurso.  
 

Esse discernimento pertinente à memória discursiva significa ao mesmo 

tempo um aprofundamento e deslocamento sobre a formulação discursiva e que se 

destaca por tornar a AD intrinsecamente atrelada com o discurso na história, trazendo 

a memória na materialidade da língua. Assim, a memória na perspectiva do 

interdiscurso está ligada às CP do discurso.  

Segundo Orlandi (1999, p. 33-34): 

 

O interdiscurso é todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas do que 
dizemos. É o dizível, histórica e linguisticamente definido; o enunciável, o já-
dito, exterior à língua e ao sujeito, mas que está no domínio da memória 
discursiva [...]. E isto é efeito do interdiscurso; é preciso que o que foi dito por 
um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para 
que, passando para o ‘anonimato’ para fazer sentido em minhas palavras”. 
[...] o interdiscurso retoma sempre o exterior do discurso para que se possa 
construir um espaço discursivo por meio da memória discursiva que, na sua 
‘evidência’, determina os sujeitos como produtores do seu discurso, fazendo 
com que os mesmos acreditem estar na origem dos fazeres enquanto na 
verdade são interpelados pelo próprio discurso que o constitui. 
 

Desse modo, entende-se o interdiscurso como um processo de reestruturação 

ao qual uma dada formação discursiva é direcionada, organizando os dizeres que se 

repetem e ao mesmo tempo provocam apagamentos e/ou esquecimento para evocar 

apenas o que considerar válido (COURTINE, 1981).  

Enquanto a formação discursiva pode ser entendida como uma espécie de 

formulação ideológica, isso pode ocorrer conforme uma posição dada em um âmbito 

sócio-histórico determinado seja determinante do que pode e o que é dito (ORLANDI, 

1999).  

Também outro ponto que deve ser ressaltado: a “costura” de acontecimentos 

relacionados à memória, presente nas Histórias e histórias demonstra que o sujeito 

precisa moderar suas diferenças, a fim de firmar-se em um mundo homogeneizado 

discursivamente “estável”. No entanto, só o fato de se proferir um discurso com o 

“mesmo” sentido já nos demonstra um deslocamento produzido (MARIANI,1996). 

Então, para se pensar sobre a memória discursiva é essencial notar pontos 

profundos constitutivos presentes na enunciativa “normal” e “homogênea” do qual 

estão inseridos. Desse modo, juntamente com Pêcheux (1983, p. 263) considera-se 

que o trabalho da memória discursiva: 
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[...] como estruturação de materialidade discursiva complexa, tensionada 
numa dialética da repetição e da regularização: a memória discursiva seria 
aquilo que frente a um texto aparecendo como acontecimento a ler. Vem 
reavivar os 'implícitos' (ie, mais tecnicamente, os preconstruídos, elementos 
citados e relatados, discursos-transversos, etc.) necessários para sua leitura: 
a condição do visível com relação ao próprio visível. 
 

Para Pêcheux, o acontecimento é compreendido como um “elemento histórico 

descontínuo e exterior”, ou, também como “ponto de encontro de uma atualidade e 

uma memória” (PÊCHEUX, 1983, p. 261) em um determinado cenário, sendo que 

pode direcionar para algo descontínuo, singular assim, demonstrando que há um 

rompimento com a imposição imaginária para que seja “estável”.  

Assim sendo, a necessidade de interpretação busca integrar e permitir 

configurar o indivíduo com novos elementos da memória. Como aborda Mariani 

(1996, p.41) “isso ocorre quando se produz sentido para o acontecimento, filiando-o 

em alguma rede de sentidos. Filiar, neste caso, corresponde à busca de implícitos 

que permitam sua compreensão e integração no momento presente ou futuro”. 

Diante disto, verifica-se que a constituição da memória se dá quando se 

retrata esses pontos que não estão evidentes e/ou pontos para serem constituitivos 

na mesma. Assim, não se pretende localizar um discurso-fonte que por meio de sua 

ausência-presença permite constituir sentidos para os acontecimentos.  

Igualmente, entende-se que para “fazer-sentido” em um dado discurso é 

necessário que o mesmo retome outros sentidos fixados na memória discursiva e que 

estejam atrelados aos acontecimentos presentes (MARIANI, 1996), podendo apontar 

“lugares de memória” (NORA, 1993), isto é, delimitar um “domínio de formulações-

origem (COURTINE, 1981). 

Outro aspecto que é interessante a ser mencionado, refere-se ao 

entendimento de “discurso fundador”; como explica Orlandi (1983, p. 13), pode-se 

encontrar esse tipo de discurso em livros escolares, em falas oficiais e no caso do 

objeto desse estudo nos documentos que “validam” a EFMM como “patrimônio”. 

Assim, através dessa materialidade, podem fixar tanto o “texto” quanto a “história” 

(MARIANI, 1996).  

Entende-se que um deslocamento em um dado acontecimento pode 

ocasionar uma ruptura de sentidos já “estabelecidos”. Em se tratando de um “discurso 
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fundador”, pode instaurar outros sentidos sobre o já-dito, assim proporcionando 

ressignificações e instituindo uma memória outra (ORLANDI, 1993). 

Como explana Mariani (1996, p. 42), “trabalhar com a memória discursiva é 

estar observando retomadas e/ou disjunções nada pacíficas, uma vez que se trata de 

conflitos pela regularização e hegemonia de sentidos.” 

Trabalhar com a memória é trabalhar com incompletudes e com lacunas, pois 

a mesma não é linear. Pêcheux (1983, p. 56) diz que a memória:  

 

[...] não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas seriam 
transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, 
acumulado ao modo de um reservatório:  é necessariamente 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. 

  

Na próxima subseção discuti-se a questão da identidade sob a perspectiva da 

AD, através da EFMM e seus efeitos de sentido referente ao estado de Rondônia. 

 

2.3 Identidade na perspectiva da Análise de Discurso  

 

De maneira geral, sabe-se que as questões que envolvem a identidade 

transpassam diversos discursos para a significação desta terminologia. Pensando 

nisso, verifica-se um processo de convergência e divergência em sentidos quando 

permeia o universo de preconceitos, culturalismo, comunitarismo, formas 

pedagógicas, religião e outros aspectos (ORLANDI, 2013).  

De acordo com Orlandi (2013), a identidade modela o mundo e a vida, haja 

vista que com a nova configuração da sociedade, denominada por ela de “sociedade 

em rede”, foram advindas da revolução tecnológica e da informação, que acarreta 

mudanças das quais destaca: flexibilidade e instabilidade do trabalho, individualização 

da mão de obra e mundialização das atividades estratégicas. 

Partindo do entendimento de Orlandi (2013, p. 7): 

 

[...] a questão identitária [...], se coloca, não de forma contrária, mas 
contraditória, dada a ideologia da mundialização. E a sociedade em rede é, a 
nosso ver, já uma forma de restringir a própria noção do que é a sociedade. 
Toma-se uma representação pela realidade social concreta.  
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Assim, percebe-se que a questão da identidade é um processo constitutivo, 

em que o sujeito social e a sociedade em si encontram-se em constante devir. Desta 

maneira, na perspectiva da AD a identidade é vista como uma organização de 

“sentidos, enquanto papéis organizam funções” (PÊCHEUX; GADET, 1977 apud 

ORLANDI, 2013, p. 8).  

 

Cada forma de construção de identidade leva a um tipo de sociedade 
diferente. A identidade legitimante cria uma sociedade civil. É um conjunto de 
organizações e instituições assim como uma série de atores sociais 
estruturados e organizados que reproduzem, mesmo de forma conflitante, a 
identidade que racionaliza as fontes da dominação estrutural (ORLANDI, 
2013, p. 9).  

 

Isto significa que a identidade é um fator preponderante que condiciona as 

diversas sociedades, onde são estabelecidas as diversas formas de relações entre os 

indivíduos que compõem estas sociedades. Outra questão de destaque no âmbito da 

identidade é a linguagem que é necessária para perpassamos as transformações 

sociais e a comunicação, construindo assim, os sentidos. 

Assim, podemos concluir que na AD não se aborda a identidade em si, mas a 

teorização de processos de identificação que permitem a constituição das 

identidades, sendo considerada em uma perspectiva materialista e não existencialista. 

Portanto, a identidade é como um movimento da história (ORLANDI, 2013).  
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3 ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ 

 

3.1 Patrimônio  

 

De acordo com Orlandi (1994, p. 163-164), o arquivo “nunca é dado a priori, e 

em uma primeira leitura, seu funcionamento é opaco”. Partindo desta acepção, a 

constituição do arquivo referente ao Patrimônio Histórico Cultural EFMM torna 

imprescindível, primeiramente, pelos aspectos referentes aos sentidos inerentes a um 

patrimônio, pautados na concepção internacional e nacional e, subsequentemente, 

aos seus aspectos históricos pertinentes ao estado de Rondônia.  

Para Silva (2015), o termo patrimônio presentemente é utilizado como 

referência para embasar o discurso jurídico quando se referir aos bens familiares no 

momento em que é solicitado para formalizar um testamento e\ou inventário de tudo 

que foi constituído materialmente e deve ser partilhado entre os herdeiros. Por isso, 

Orlandi (1994, p. 174) complementa que: “a materialidade do arquivo impõe sua 

própria lei à descrição”. 

O sentido do termo “patrimônio” a partir da Revolução Francesa, segundo nos 

relata Silva (2015) apresenta outros dogmas, já que o Estado assume o direito de 

salvaguardar os bens antigos pertencentes àquela nação, por sua ligação histórica e 

social, com o intuito de preservar a memória nacional. 

Outro advento que desencadeou essa amplificação de sentidos foi o 

surgimento dos Estados Nacionais, a partir do século XIX, e, a sua necessidade de 

fortalecimento histórico e das tradições culturais de cada nação, passando a solicitar 

uma identificação cultural própria. 

Ainda de acordo com Silva (2015), outro marco histórico importante na 

percepção sobre patrimônio, e desenvolvido na década de 80, é aquele que 

apresentou como resultante a abertura do horizonte sobre a valorização da cultura 

regional e a necessidade de designar tipologias para o patrimônio. 

De acordo com Silva (2015), neste movimento, atualmente, se apresentam 

como patrimônio cultural materiais ou tangíveis, aqueles bens tidos como móveis e 

imóveis que tenham um valor histórico, como por exemplo, um museu, uma igreja, 

dentre outros. Outrossim, aqueles que também possuem valor artístico e que foram 

tombados e\ou passaram por alguma preservação praticada pelo poder público. 
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Diante deste contexto, pode-se evidenciar que estes inúmeros fatos históricos 

sob a perspectiva da AD apresentados sobre o patrimônio ocorrem porque o arquivo: 

 

[...] não é o reflexo passivo de uma realidade institucional, ele é, dentro de sua 
materialidade e diversidade, ordenado por sua abrangência social. O arquivo 
não é um simples documento no qual se encontram referências; ele permite 
uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações significantes 
(ORLANDI, 1994, p. 164).  

 

Portanto, ressalte-se, ainda, a existência de outras espécies de patrimônios 

que correspondem a uma natureza de efeitos de sentidos, e que representam a 

diversidade cultural da nação e\ou uma região, isto é, o costume de um determinado 

povo, assumindo a conotação de intangível ou imaterial, tal como: a procissão do 

Círio de Nazaré, realizada em Belém do Pará. Destarte que o “aparecimento de novos 

enunciados, [fazem] com que estes enunciados possam coexistir além de modificar 

conforme as condições de existência” (AIUB, 2012, p. 67). 

No Brasil, os primeiros atos referentes à noção de patrimônio começaram 

daquele ano de 1937 no século XIX, através do Decreto-Lei n. 25 deste ano, visando 

uma ação sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro.  

Assim, baseado no discurso jurídico além deste decreto, outro marco 

fundamental para a instituição de legislação patrimonial é atinente ao decreto n. 

3.351, no ano de 2000, já inserindo em seu bojo a questão do registro dos 

patrimônios imateriais existentes no país. 

Em nível internacional, devem ser destacadas as convenções que trouxerem 

debates e direcionamento para ações referentes aos patrimônios, proferidas e 

estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), como a Convenção relativa às medidas a serem adotadas para 

proibir e impedir a importação, exportação e transferência de propriedades ilícitas dos 

bens culturais ocorrida em Paris em novembro de 1970.  

No transcurso desta mesma época há o evento de outra Conferência, ainda 

mais prolongada, objetivando a preservação, a qual foi intitulada Convenção para a 

proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, realizada entre outubro e 

novembro de 1972 também na cidade de Paris. Não se pode deixar de mencionar a 

respeito da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial no ano de 

2003, já que reconheceu não apenas a importância da valorização do bem material, 

mas também do imaterial, resguardando, portanto, as práticas, representações, 
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expressões, conhecimentos e competências das comunidades, grupos e indivíduos 

que se reconhecem como participantes do Patrimônio Cultural. 

Silva (2015) afirma que estes eventos supracitados tiveram a sua execução 

com a presença e a assinatura do Brasil como signatário junto à UNESCO, assim 

deve seguir as instruções elaboradas por esta organização subsidiando o discurso 

jurídico para os decretos nacionais.  

Outra menção importante reforça esse discurso jurídico no viés nacional, haja 

vista que no tocante à Constituição Federal de 1988, os artigos 215 e 216, 

apresentam princípios essenciais e que alicerçam as políticas para cuidar dos casos 

referentes aos patrimônios, sendo que o primeiro trata sobre a cidadania cultural, e o 

segundo abordando o de diversidade cultural. Nesses moldes, tem-se: 

 

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 
 § 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional.  
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais (BRASIL, C. F. 
Art. 215, 1988, p. 124). 

 

Esses preceitos legais possibilitam que o Estado permita o livre direito ao 

cidadão no acesso à cultura. Para isso, torna-se necessário incentivar e fortalecer os 

movimentos culturais, bem como respaldar a diversidade cultural.  

Dessa forma, valorizando os “bens” pertencentes aos traços culturais e 

históricos que constituem sua cultura, mesmo aqueles que representam as minorias, 

assim reconhecendo as pluralidades étnico-culturais da formação nacional (SILVA, 

2015). 

Outro ponto pautado no patrimônio consta na Constituição Federal de 1988, 

no art. 216 que cuida da ampliação do mérito do patrimônio: 

 

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - As formas de expressão; 
II - Os modos de criar, fazer e viver; 
III - As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, p. 124). 



29 
 

Este quesito proporciona a acepção do patrimônio para o sentido de 

significações dos bens tangíveis e intangíveis, igualmente, também desfocando o 

prisma elitista que era, anteriormente, proeminente quando do trato com os aspectos 

históricos e culturais. Não obstante, tem-se como fundamento outro aspecto jurídico 

que trata sobre o patrimônio histórico e artístico nacional como: 

 

[...] o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua veiculação a fatos 
memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (MEC/SPHAN/FNPM, 
1980, p. 111). 

 

Assim, todos os elementos aqui apresentados servem de subsídios para 

compreensão dos sentidos sobre patrimônio, principalmente através do discurso e no 

aspecto de identidade cultural constituindo-se em um direcionamento para a 

apresentação do Patrimônio Histórico cultural EFMM, temática da próxima seção. 

Pois, de acordo com Pêcheux (2010, p. 51) o arquivo é “[...] entendido, no sentido 

amplo, de campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”, que 

neste caso foi a noção de patrimônio. 

 

3.2 A construção discursiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 

 

De acordo com Nunes (2007, p. 374) o arquivo não é visto como: 

 

[...] um conjunto de “dados” objetivos dos quais estaria excluída a espessura 
histórica, mas como uma materialidade discursiva que traz as marcas da 
constituição dos sentidos. O material de arquivo está sujeito à interpretação e, 
mais do que isso, à confrontação entre diferentes formas de interpretação e, 
portanto, não corresponde a um espaço de “comprovação”, onde se suporia 
uma interpretação unívoca. 

 

Diante disto, entende-se que o arquivo representa releituras constantes ao 

analista na busca de organização histórica e principalmente da memória de um sujeito 

nos seus diversos sentidos. Por isso, segundo Pêcheux (1994, p. 65), o arquivo 

“configura-se como um objeto linguístico e histórico, situado entre a materialidade da 

língua e da história”, constituindo-se assim a memória.  

Partindo deste pressuposto, a memória discursiva é a base de todo dizer, pois 

é o já-dito que possibilita novas e diferentes (re)formulações, trata-se, portanto, de um 
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arquivo que significa conforme as CP e a formação discursiva a qual o sujeito que 

enuncia seu discurso se filia (VENTURINI, 2017).  

Nessa perspectiva, a memória não é apenas um fio invisível e imaginário que 

liga passado e presente e que pode ser acionada como lembranças sempre que se 

queira. Ela é constitutiva de sujeitos e dos seus discursos porque atravessa e ressoa 

pela materialidade discursiva, como um saber discursivo (VENTURINI, 2017).  

Isso porque, como explica Mariani (1996, p.9): 

 

Os sentidos viajam em memória descontínua, reverberando filiações há muito 
esquecidas e descortinando um tempo que se lineariza por conta do modo 
ocidental de narrar as coisas acontecidas. São sentidos predominantes ou 
silenciados, resultantes do embate entre as interpretações, e que deixam 
lacunas entrevistas nos resíduos, no que escapa ao controle das grandes 
narrativas históricas. 

 

Vejamos como se dá o processo de construção memorialística do patrimônio 

da EFMM o qual os registros históricos mostram que remete aos anos de 1907 a 

1912. Aos discursos presentes nos arquivos existentes sobre este fato da construção 

deste patrimônio. O arquivo tem como característica à vista do que pode ou não ser 

dito, formado por um efeito de fechamento, constituindo uma memória: 

 

Que tem a forma da instituição que congela, que organiza, que distribui 
sentidos. O dizer nessa relação é datado. Reduz-se ao contexto, à situação de 
época, ao pragmático. Enquanto intediscurso, porém, a memória é 
historicidade, e a relação com a exterioridade alarga, abre para outros 
sentidos, dispersa, põe em movimento (ORLANDI, 2003, p. 15). 

 

 Diante disto, em 1879 existiam disputas entre Brasil e Bolívia à respeito da 

busca pelo extrativismo do látex, pois a região continha uma abundância de recursos 

naturais e a alta produtividade desta atividade. Também, a fronteira entre estes dois 

países não era definida oficialmente. Complementando, pode-se assegurar que o 

potencial do látex era muito grande na região (maior região produtora) sendo 

explorado, em sua maior parte, pelos brasileiros.  

Embora existisse o Tratado de Ayacucho de 1867, em que cientificava o 

Brasil daquela região que pertencia à Bolívia, este acordo não prevalecia devido ao 

fato de não existir nenhuma espécie de demarcação para definir os limites entre os 

dois países, fator de delegação ao povo boliviano da posse definitiva desta terra. 

Deve ser relevado que, quando o governo boliviano resolveu tomar para si o controle 
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da área e dos brasileiros que trabalhavam na região foi gerado um profundo atrito 

entre os dois países (TEIXEIRA; FONSECA, 1998). 

De outro lado, o Presidente da República do Acre, Plácido de Castro, 

proclama a República Independente do Acre, pelo motivo de avaliação do 

acontecimento de intervenção dos Estados Unidos da América (EUA) com relação a 

Cuba e Porto Rico. Assim, foi realizada uma organização do presidente junto aos 

brasileiros que venceram os bolivianos. 

Nessa memória, o conflito dos dois países foi solucionado através de acordo 

diplomático, pelo Tratado de Petrópolis no ano de 1903. Segundo o autor Teixeira e 

Fonseca (1998, p. 35):  

 

[A Bolívia] renunciava aos direitos sobre o território em conflito mediante o 
pagamento, pelo beneficiário, de uma indenização de 2.000.000 de libras 
esterlinas. Além do pagamento do valor acertado no tratado, o governo 
brasileiro comprometeu-se na construção de uma estrada de ferro entre os 
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim as margens dos rios Madeira 
e Mamoré [Grifo nosso]. 
 

Não é sem importância considerar o que empregou em destaque. São 

delineamentos da área: território (terra), Município (cidade) e margem de rios (beira 

de curso de água). Ressalta-se que no texto de Teixeira e Fonseca (1998) estes 

elementos discursivos se apresentam de formas distintas, mas se fazem conhecer 

relacionando-se. O primeiro deles demonstra silêncios de sentidos, pois o território 

refere-se a região de conflito (Acre). Já os demais relacionam-se da seguinte maneira: 

Município a “Porto Velho” e “Guajará-Mirim”; e, margens do rio a “Madeira e Mamoré”.  

Assim, Teixeira e Fonseca (1998, p. 138) complementam a representação 

destes fatos relacionados acima ao afirmarem que:  

 
Já tinha ocorrido uma tentativa de construção da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré (EFMM) que teve início no ano de 1871, como Madeira-mamoré 
Railway Co. Ltda., sob a direção de George Earl Church [...]. Mediante as 
dificuldades encontradas na região, o avanço conclui apenas 7km, tendo a 
sua interrupção em 1879. 
 

Tais dificuldades enunciadas pelos autores Teixeira e Fonseca (1998) podem 

ser visualizadas na Figura 1.  
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Figura 1- Deslizamentos de trilhos provocados pela chuva (1909-1910). 

 

 
 
Fonte: Silva e Pinheiro (2014) apud Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (José 
Rosael). 

 

Outro obstáculo enfrentado para a viabilização da estrada refere-se ao 

comércio do ciclo da borracha que começa a apresentar uma conjuntura de retração 

econômica dentro do cenário amazônico, devido à acelerada produção da cultura dos 

seringais asiáticos reproduzida nos grandes prejuízos econômicos resultantes dos 

pós encerramento das atividades da ferrovia.  

Nesse primeiro instante, houve interrupção da construção da Estrada, tendo 

como empecilho os seguintes fatores históricos: região pouco explorada, as vias de 

transportes e de comunicações eram realizadas pelos rios, sendo, portanto, 

dificultoso. Sobre esse fato, Ferreira (2005, p. 80) aduz: 

 

Não se sabia se era território montanhoso, plano e enxuto, ou alagado. A 
ignorância sobre a zona que a ferrovia deveria atravessar era completa”. 
Então, esse aspecto pode ter sido um dos motivos que inviabilizaram esta 
obra nessa primeira tentativa e, também possa ter visto com estranheza e 
ter contribuído para esse fracasso, o fato de não ter sido consultado 
nenhum engenheiro brasileiro e/ou boliviano sabendo-se tratar de uma região 
de difícil acesso [Grifo nosso]. 
 

 

Ferreira (2005) utiliza-se da caracterização de quatro adjetivos para se referir 

a terminologia território, sendo eles: montanhoso, plano, enxuto e alagado, onde os 

dois últimos adjetivos são antônimos e mesmo assim os efeitos dos sentidos possuem 

a noção de língua com significações estáveis. Outro fator de destaque que 
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ressaltamos são silêncios de sentidos em algumas passagens do que o autor traz 

sobre os possíveis fatos que desencadearam o fracasso da primeira tentativa de 

construção da Ferrovia, sendo eles efeito de sentidos presentes: “pode ter sido”, 

“possa ter visto” e o “fato de não ter sido”.  

Notamos também a utilização dos conectivos “e” (também) e “ou” (de outro 

modo), os quais destacamos como forma de evidenciar a não exatidão ao certo do 

fato, já que pelo que o autor nos transmite, tem-se a convicção de que o discurso nos 

mostra diversos sentidos de explicação do mesmo.  

Como observado anteriormente, o governo boliviano devido a diversas 

tentativas de revisão dos limites fronteiriços definidos no passado, quanto em razão 

do envolvimento em guerras com o Chile e, principalmente, como para tentar suprir a 

falta de meios de comunicação e transporte com o Oceano Pacífico, resolveu pela 

adoção da construção da ferrovia como forma de desembocar no Oceano Atlântico, 

mais viável por possuir fronteira com o Brasil. 

Porém, uma gama diversificada de impedimentos existentes no país obstando 

seu acesso ao Oceano Pacífico, dentre os quais podem ser ressaltados, os naturais, 

como os trechos repletos de cachoeiras no sentido dos Rios Madeira e Mamoré, 

totalizando 19 cachoeiras, as quais entravavam a navegação nesses rios. 

As principais cachoeiras que dificultavam o escoamento dos produtos 

comercializáveis, nesta fase, eram a de Santo Antônio, localizada em Porto Velho, 

presentemente transformada em uma Usina Hidrelétrica; a de Cachoeira do Inferno, 

atualmente operando como a Usina de Jirau; a do Alto Madeira, as Cachoeiras do 

Ribeirão em Nova Mamoré e a Pequena em Guajará-Mirim.  

As tentativas efetuadas no sentido de abrir caminhos para navegação pelo rio 

Amazonas e seus afluentes, objetivando contribuir com a comercialização na região 

com outros países, principiaram com uma Campanha de internacionalização dessas 

águas.  Conforme Albuquerque e Silva (2014, p. 38): 

 

As duas tentativas se deparou com a falta de mão de obra especializada, 
ataques indígenas, por desconhecer os aspectos físicos da região e as 
doenças epidêmicas, em particular, a malária que dizimou milhares de 
trabalhadores. Mas o projeto boliviano de haver uma saída para o Atlântico e 
alcançar a integração regional não havia se esvaído diante dos primeiros 
infortúnios na construção dessa ferrovia [Grifo nosso].  
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Os autores Albuquerque e Silva (2014) mostram a materialidade nas 

expressões grifadas ao citar mecanismos de nominalização, via Pêcheux nos fatos 

mostrados por meio dos artigos destacados “a” e “as”, pois esse tipo de mecanismo 

tem o intuito de redução gramatical, mas não como uma consolidação separada. 

Também utiliza de sentidos na palavra “mas” para mostrar que, mesmo com os fatos 

históricos de aspectos físicos e doenças epidêmicas, os bolivianos não desistiam da 

constatação da Ferrovia.  

Complementando o entendimento dos termos ao frisar que este trecho do 

estudo promove a dimensão do político como relacionada às práticas de constituição 

e organização do poder nas formações sociais, sendo que uma dessas práticas se 

relaciona ao ato de 'tomar a palavra', cujo objetivo é legitimar, ou melhor, sedimentar 

certos sentidos e apagar outros (MARIANI, 1996). 

A efetivação da construção da Ferrovia deu-se apenas no século XX, o qual o 

governo brasileiro deu abertura para uma concorrência pública, instituindo uma 

empresa responsável pela obra, por meio de uma cláusula que definia o governo 

conjuntamente com uma empresa particular assumindo a égide do empreendimento, 

cuja conclusão se daria no prazo de quatro anos, com a consequente permissão para 

os países acordados terem o direito de escoar e utilizar os recursos advindos para 

finalidades comerciais. 

A empresa que ganhou a concorrência pública para a construção da ferrovia 

foi a pertencente ao engenheiro Joaquim Catrambi, o qual estabeleceu uma aliança 

com o empresário Percival Farqhuar, gerando condições para a empresa Madeira-

Mamoré Railway Company assumir o controle da obra.  

Sobre este aspecto Gauld (2006, p. 179) assinala que: 

 

Justificou o investimento na arriscada EFMM porque as 40 mil toneladas de 
borracha exportadas pela Amazônia representavam 90% da produção 
mundial, gerando 1,50 dólar por libra de borracha adquirida pelas indústrias 
de eletricidade e de pneus de automóveis, em franca expansão. A produção 
das seringueiras asiáticas era de apenas 1.500 toneladas e parecia não 
constituir ameaça. 
 

A priori a construção da ferrovia se iniciaria pela Vila de Santo Antônio, por 

ser considerada um ponto estratégico que finalizava o Rio Madeira, mas devido aos 

efeitos deletérios decorridos das dificuldades de acesso ao porto, foi então, definido 

pela empresa que o ponto inicial ficaria a sete quilômetros da vila, colocando nesse 
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espaço toda a infraestrutura essencial para a realização do empreendimento 

(FONSECA, 1998).  

Outro fato interessante a ser mencionado diz respeito à história da capital do 

estado de Rondônia se conjuminar com a história da ferrovia, pois a cidade se 

constitui a partir do que Alencar (2012, p. 18) leva em conta como uma das principais 

“estruturas do complexo tombado da EFMM – como os galpões e as oficinas – 

inseridas dentro do espaço urbano desta cidade”.  

Hardman (2005, p. 167) explicita que: 

 

A cidade de Porto Velho nasceu exatamente assim, como novo marco inicial 
escolhido para a ferrovia, a partir das instalações da empresa construtora; 
podemos imaginar essa futura capital da fronteira oeste brasileira surgindo 
de uma estação ferroviária que marcava o ponto de partida da linha, além das 
oficinas mecânicas, de 18 um cais muito bem localizado no rio Madeira e das 
primeiras casas do pessoal técnico-administrativo. Ao mesmo tempo, sua 
condição de cidade ainda não se distinguia muito bem; pois permanecia, 
nesse momento, a rigor, como núcleo isolado sob controle e jurisdição de 
uma empresa privada, algo distante do conceito formal de espaço público 
(HARDMAN, 2005, p. 167) [Grifo nosso].  
 

Os enunciados da memória exposta pelo autor acima através dos termos 

destacados: “futura capital”, “cidade”, “algo distante”, “nesse momento” e “espaço 

público”, nos remetem a configurar a indicação a Porto Velho (cidade) e também a 

dois tempos verbais: presente (“nesse momento” e “ao mesmo tempo”) e futuro 

(“futura capital” e “algo distante”). Além do mais, relaciona-se a duas noções sobre a 

formação de Porto Velho sobrepostas pelo conectivo “ao mesmo tempo”.  

Diante dos mecanismos linguísticos considerados, pode-se verificar a 

constituição dos efeitos de sentido referentes aos gestos de interpretação do 

movimento da história da EFMM e na organização deste patrimônio, enquanto espaço 

público e relevante para a população do estado de Rondônia (ver Figura 2).  

Tais gestos como: “nasceu exatamente assim”, “novo marco inicial escolhido” 

e “núcleo isolado sob controle”, a qual percebe-se conjuntamente com as construções 

temporais destacados acima, a noção de forma simbólica da constituição da cidade 

de Porto Velho (espaço), ou seja, o que Orlandi (2004) denominou “vestígio do 

possível”, pois até então, neste fato histórico não se sabia como seriam formadas a 

materialidade da cidade, por isso tal incompletude. 

Desta maneira, de acordo com Schneiders (2014, p. 103): 
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É nesse sentido que se coloca a importância dos gestos de interpretação, uma 
vez que, considerando o arquivo enquanto uma materialidade discursiva, a 
memória que se pretende fixar pode apresentar sentidos outros devido ao 
caráter opaco da língua e da relação com a história. A partir disso, 
compreende-se, portanto, os processos de produção de sentido(s), que, por 
suas vez, conjugam-se à noção de historicidade.   

 

Figura 2 - Vista parcial de Porto Velho (pátio ferroviário). 

 

Fonte: Dana Merrill (1909-1910). 

 

Retornando ao cenário da região de litígio da Estrada, a mão de obra 

absorvida, além da nacional, também foi completada com trabalhadores de outros 

países, fator de um alto povoamento na cidade de Porto Velho, justamente por servir 

de sede administrativa da estrada e da estação inicial. Nestas circunstâncias, a 

história da estrada também enfatiza as condições de trabalho que permeavam a vida 

destas pessoas, as quais totalmente insalubres, acarretando em diversas doenças, 

entre malária, beribéri e outras, culminando com várias mortes, por isso, foi chamada 

de “Estrada do Diabo”. 

Além do mais, a noção de arquivo sob a perspectiva da AD neste contexto de 

construção discursiva da EFMM, nos faz ter a percepção de Schneiders (2014, p. 

101) ao dizer que o arquivo: 

 

[...] vincula-se à ideia de totalidade, de estabilização de sentidos e da história. 
Além do fato de a totalidade, de estabilização de sentidos e da história, 
estarem na ordem, sobretudo, do institucional, e isso nos permite lançar 
gestos de interpretação sobre o arquivo. Tais gestos são fundamentais para 
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compreender a relação contraditória que o envolve, ou ainda o seu ‘poder’, 
que determina, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo determinado, visto que é 
passível de interpretação.  

 

Adiante, nota-se que no ano de 1908, foi construído o Hospital da Candelária 

(Figura 3), para justamente atender a demanda de saúde desses trabalhadores. 

Sendo assim, sob este enfoque verifica-se o efeito de sentido de um saber da saúde 

pública ao apontar que a mortandade da região era tão intensa, que causou espanto 

ao médico e sanitarista Oswaldo Cruz, o qual foi chamado até a região pela empresa 

com urgência visando à realização de um relatório sobre as condições encontradas 

no local, onde constatou as péssimas condições no ambiente, ao ponto de considerar 

que a população acreditou ser normal a sua condição de enfermidade (HARDMAN, 

2005). 

Figura 3 - Interior da enfermaria do Hospital da Candelária. 
 

 
 

Fonte: Dana B. Merril(http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/efmm/Dana-Merrill-Museu-USP-foto-163.shtml). 

 

Em 1912, dos 364 km da estrada finalizou-se o último trecho para esse 

tráfego de Porto Velho e Guajará-Mirim (ALENCAR, 2012) e o historiador Manuel 

Rodrigues Ferreira apresentou uma modificação em 1922, ocasionando a extensão 

para 366 km (ver Figura 4). 
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Figura 4 - Mapa da E.F. Madeira-Mamoré (Via Centro-Oeste). 

 

 

Fonte: http://www.ferreoclube.com.br/2017/12/15/e-f-madeira-mamore/. 

 

A ferrovia no ano de 1957 passou a integrar a Rede Ferroviária Federal, um 

conjunto de dezoito empresas, com o intuito de promover o desenvolvimento por meio 

da exploração do transporte ferroviário, com atuação intensa durante bastante tempo, 

até finalmente serem desativadas no governo Fernando Henrique Cardoso no ano de 

1998 (ALENCAR, 2012). 

Mais adiante, a responsabilidade de continuidade da Rede Ferroviária Federal 

foi transferida via Decreto nº. 58.501 para a Diretoria de Vias e Transportes do 

Ministério da Guerra, definindo o 5° Batalhão de Engenharia e Construção 

(popularmente conhecido como 5 BEC) para a viabilidade de rodovias em vez de 

ferrovias. Diante disto, esse decreto explica que:  

 

CONSIDERANDO que a construção da rodovia substitutiva necessitará da 
ferrovia existente para suprimento de equipamentos e matérias destinados 
aos trabalhos rodoviários;  
CONSIDERANDO que ao Ministério da Guerra está cometida a construção 
das rodovias Pôrto Velho – Abunã e Abunã – Guajará Mirim,  
DECRETA:  
Art. 1º Entra em processo de erradicação, a partir da publicação do presente 
decreto, a estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 
 § 1º A Rede Ferroviária Federal S.A., pelos meios regulares, tomara as 
providências que se fizerem necessárias, visando à transferência do acervo 
patrimonial da referida Estrada à União Federal, mediante compensação com 

http://www.ferreoclube.com.br/2017/12/15/e-f-madeira-mamore/
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recursos que esta venha a destinar a investimentos de capital, na mesma 
Rêde Ferroviária Federal S.A [...]  
Art. 2º Ficam o MVOP e o Ministério da Guerra autorizadas a celebrar 
convênio regulado a utilização, pela Diretoria de Vias de Transporte, dêsse 
último Ministério, do acervo patrimonial e do pessoal da E.F.M.M., no 
prosseguimento dos trabalhos de construção do trecho da BR-319, 
substitutivo dessa ferrovia, e do trecho Cuiabá-Pôrto Velho, da BR-364, a 
cargo da Diretoria de Vias de Transporte (BRASIL, 1966, p. 1). 

 

Sob o prisma de Alencar (2012, p. 22): 

 

Em junho de 1931 os ingleses paralisam o tráfego entre Porto Velho e 
Guajará-Mirim, alegando prejuízos resultantes do declínio do comércio da 
borracha com os produtores da Amazônia, descumprindo o contrato. 
Transcorridos dez dias de prazo contratual sem que a empresa retomasse as 
operações, em 10 de julho de 1931, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi 
nacionalizada com a assinatura do Decreto Lei nº 20.200, no qual o Governo 
Federal assumiu o controle total da ferrovia, passando a administrá-la com a 
nomeação do capitão Aluízio Pinheiro Ferreira como o primeiro diretor 
brasileiro da ferrovia. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, agora empresa 
brasileira, ficou sob a jurisdição do Ministério da Justiça, operando com 
prejuízos nos anos seguintes. 

 

 

Ressalve-se que, a desativação da obra não fez com que os atos maléficos 

que permeiam este patrimônio nos seus 106 anos a se contar a partir da sua 

inauguração, sejam cessados.  

Outro fato ocorrido em 1971 é relatado pelo historiador Ferreira (2005) que 

destaca a visita do senhor Aderbal Luís Vieira, o qual esse expôs a preferência na 

utilização de caminhões para o transporte de alguns objetos usados na construção da 

estrada para o estado de São Paulo, para serem vendidos como meras sucatas. 

Ferreira (2005, p. 374) ainda complementa que: 

 

[...] ao ouvir isso, ergui-me na cadeira e olhando-o com espanto pedi-lhe que 
repetisse o que dissera, pois eu não ouvira bem. Na realidade, eu não estava 
acreditando no que ouvira. Mas, o sr. Aderbal Luís Vieira confirmou o que 
dissera. Eu estava atônito, chocado com o que ouvia, incapaz de proferir 
qualquer palavra. Mas o sr. Aderbal continuou a falar, perguntando-me se 
uma nova edição do livro “A Ferrovia do Diabo” ficaria muito cara, pois ele, 
conforme o custo, financiaria uma nova edição [Grifo nosso]. 
 

Diante disto, a maioria dessas peças foi parar em fornalhas, evidenciando a 

realidade do descaso que o 5º BEC, demonstra diante deste importante patrimônio 

histórico e cultural para o país (FERREIRA, 2005). 

Em síntese, em relação a todos estes processos históricos e ideológicos supra-

explicitados observa-se que as CP dos sentidos estão vinculadas tanto às 
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possibilidades enunciativas dos períodos históricos -- reguladores da relação de um 

sentido com sentidos anteriores, com os sentidos não-ditos e com um 'futuro' dos 

sentidos -- quanto àquilo que falha, que desloca os sentidos. Ambos os processos são 

resultado do trabalho da língua sobre a língua, trabalho esse que não tem sua origem 

no sujeito, mas que se realiza nele (MARIANI, 1996). 

Para a AD, sujeito e sentido constituem-se mutuamente, isso, porém, não 

conduz a um imobilismo. Ou como assevera Pêcheux (1988, p.184) “os processos 

discursivos se realizam nas práticas discursivas do sujeito”, por um "efeito em retorno 

dos processos discursivos sobre a língua”. 

 

3.3 Tombamento do Patrimônio 

 

Alguns anos depois da assinatura do Tratado de Petrópolis, foi efetivada a 

construção da EFMM, que demandou um período entre 1907 e 1912 para a sua 

conclusão. Esse evento foi decorrente de um dos seus preceitos o qual impunha 

responsabilidade do governo brasileiro em construir uma ferrovia entre Brasil e Bolívia 

(MATIAS, 2001).  

A imprescindibilidade de tal empreendimento era resultante da existência de 

trechos permeados de cachoeiras no Rio Madeira, que dificultavam as comunicações 

fluviais nessa região, emergindo a ferrovia, neste cenário como uma via para o 

transporte da borracha boliviana até o Oceano Atlântico (MATIAS, 2001). 

No decurso histórico da construção da EFMM, sobreveio uma imensa e 

intensa imigração em direção ao Oeste da região norte do Brasil, com o consequente 

aporte de pessoas oriundas de uma gama diversificada de países, e até de outros 

estados brasileiros, as quais desembarcaram em território rondoniense em função da 

ferrovia (MATIAS, 2001). 

Esse processo acarretou na evidente necessidade do Tombamento, anos 

após sua construção, da EFMM, visando essencialmente à preservação e valorização 

deste bem de caráter identitário na composição da história da cidade de Porto Velho 

nos seus primeiros decênios, e a explicitação presente da ausência de 

comprometimento do Governo do estado de Rondônia para com a proteção de um 

dos seus mais significativos patrimônios culturais (MATIAS, 2001). 
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 Dentre as inúmeras razões que contribuíram com a urgência na efetivação do 

tombamento estadual e federal da EFMM, foram, principalmente, os episódios que 

comprovaram o descuido e a falta de preservação da mesma, variáveis sentidos que 

convivem paralelamente com a história da ferrovia desde seus primórdios.  

Assim, em 28 de setembro de 1989 embasados no  Art. 264 da Constituição 

do estado de Rondônia: 

 

Ficam tombados os sítios arqueológicos, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 
com todo o seu acervo, o Real Forte do Príncipe da Beira, os postos 
telegráficos e demais acervos da Comissão Rondon, o local da antiga cidade 
de Santo Antônio do Alto Madeira, o Cemitério da Candelária, o Cemitério dos 
Inocentes, o Prédio da Cooperativa dos Seringalistas, o marco das 
coordenadas geográficas da cidade de Porto Velho e outros que venham a 
ser definidos em lei. Parágrafo único - As terras pertencentes à antiga 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e outras consideradas de importância 
histórica, revertidas ao patrimônio do Estado, não serão discriminadas, sendo 
nulos de pleno direito os atos de qualquer natureza que tenham por objeto o 
seu domínio, uma vez praticados pelo Governo do Estado, sendo seu uso 
disciplinado em lei (RONDÔNIA, 1989). 

 

Em face dessa concreta necessidade do povo brasileiro e da Memória 

Nacional, tiveram início na década de 1980, as primeiras pesquisas visando o 

tombamento federal da EFMM. Por isso, no ano de 1986, a Fundação Pró-Memória 

concebeu um relatório apresentando a “Exposição de Motivos da Fundação Pró-

Memória, - 1986”, para o tombamento, o qual inserido no Processo nº 1.220 – T – 87 

do IPHAN (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 

1987-2006).  

Depois de 60 anos operando, a ferrovia foi considerada como um dispêndio 

para os seus responsáveis, já que acarretava mais gastos do que lucros, fato que 

resultou em sua desativação em 1972. Subsequentemente, a comunidade passou a 

participar ativamente no que concerne à relevância de preservar a sua memória 

ferroviária, reivindicando energicamente pela sua reativação e colocação à serviço da 

população (BERTOLO et al., 2013). 

Segundo constante nessa “Exposição de Motivos”, foram tomadas as devidas 

providências em relação ao inventário do acervo móvel e imóvel, intentando que se 

efetivasse o procedimento referente ao tombamento, elemento indispensável à sua 

urgente proteção, já que esse bem cultural seria fator da real recuperação da 

memória histórica da EFMM, viabilizando e efetivando o tombamento da totalidade do 

seu percurso, da mesma forma que o do acervo existente (BERTOLO  et al., 2013).  
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A panorâmica do tombamento da EFMM realizado pelo do IPHAN é retratada 

no Processo 1.220 – T – 87 (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL, 1987-2006), o qual é visualizado em quatro volumes 

contendo 829 páginas, que iniciou em julho de 1987, percorrendo um decurso de 

tempo de 19 anos, produzindo uma profunda coleta de informações inerente à 

ferrovia. A homologação do tombamento da EFMM como Patrimônio Cultural 

Brasileiro foi oficializada em 28 de dezembro de 2006, por intermédio da portaria 108.  

O referido processo 1.220 –T– 87, produzido pelo Movimento Pró Reativação 

e Preservação da EFMM em 1987, inseria em seu bojo a requisição para reativação e 

a preservação, além das pesquisas visando ao seu tombamento, devido a ferrovia e 

seu acervo se encontrarem, naquele momento, em drástico e vertiginoso processo de 

deterioração, além do sucateamento gerado (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 1987-2006). 

Ademais, o processo em questão contém em seu teor uma síntese referente à 

história da EFMM, além de outros títulos editados em 1986 da Fundação Pró- 

Memória, como a “Exposição de Motivos” e a “Justificativa para o Tombamento”, em 

que recomendava-se o “tombamento de toda a extensão da ferrovia, protegendo os 

366 quilômetros e a totalidade dos bens móveis e imóveis”, já que este patrimônio 

encontrava-se em processo de destruição e sucateamento (INSTITUTO DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 1987-2006).  

Deve ser destacado que, mesmo com a recomendação existente no processo 

pertinente, mais precisamente, no Perímetro da Área de Tombamento – sofreram 

tombamento somente os primeiros 8 km da ferrovia, que se inicia no Pátio Ferroviário 

da EFMM, localizado em Porto Velho, até a Igreja de Santo Antônio. Esse perímetro 

define os espaços de uso da EFMM, consolidados até a desativação da ferrovia em 

1972 (GALVÃO JÚNIOR, 2003).  

Isso significa dizer que, no que concerne ao tombamento estadual, este 

abarca a totalidade da dimensão extensional da ferrovia, de 366 km, da mesma forma 

que todo o seu acervo e entorno, além de outros Bens históricos da região que 

ficaram sob a égide do estado de Rondônia. Deve ser ressalvado que o tombamento 

pelo IPHAN salvaguarda somente os oito quilômetros iniciais da ferrovia, o Pátio 

Ferroviário e, do mesmo modo, o espaço ao redor da EFMM que formam seus 

componentes físicos.  
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Outrossim, de acordo com Bertolo et al. (2013) há de ser reportado que as 

obras de compensação social estão em andamento no Pátio Ferroviário e suas 

extensões, executadas pelas Usinas Hidrelétricas (UHEs). Uma proposição adicional 

diz respeito a que não só as modificações não afetassem nas suas naturezas básicas, 

mas também, houvesse igualmente sua reativação com a finalidade turísticas.  

Um episódio a ser mencionado, também, é respeitante à questão da 

promulgação e sancionamento, de forma silenciosa, da Lei 1.776, de 10 de agosto de 

2007, que carregou em seu bojo, a retração ao amparo de parte da proteção estadual 

da EFMM, retirando a obrigatoriedade da preservação das pontes da ferrovia pelas 

empreiteiras construtoras das UHEs de Jirau e Santo Antônio (BERTOLO et al., 

2013).  

Esta lei apenas foi explicitada em reunião em Porto Velho, no dia 9 de março 

de 2012, não sendo de conhecimento do IPHAN, IBAMA e Secretaria Estadual de 

Cultura. Fatos que, de modo enfático, demonstram que o embate pela preservação do 

Patrimônio Cultural brasileiro foi e sempre será permanente (BERTOLO et al., 2013). 

Um fato recente relacionado aos registros históricos desse patrimônio, diz 

respeito à recente cheia do Rio Madeira em 2014 (ver Figura 5) que acarretou uma 

grande degradação nas cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, com a consequente 

falta de abastecimento em todo o Estado do Acre.  

 

Figura 5 – Cheia do Rio Madeira em 2014. 

 

    Fonte: http://www.newsrondonia.com.br/noticias/rio+madeira+registra+nova+marca+historica/42878. 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/rio+madeira+registra+nova+marca+historica/42878
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Ressalte-se que devido à proximidade com o rio Madeira, o Patrimônio 

Histórico, da mesma forma foi atingido por esta tragédia sofrendo inundação em boa 

parte dos seus galpões, resultando em mais um efeito deletério a essa parte da 

História da Amazônia. 

Diante de uma visão analítica discursiva o “patrimônio” assume uma relação 

entre o presente e o passado, entre o que está vivo e o morto, pela formação de 

arquivo percebe-se que os patrimônios produzem e fazem circular sentidos em uma 

personificação parecida com os museus, nos quais encontramos a necessidade de 

composição de dados, imagens, documentos e dizeres referentes a uma temática ou 

representando algum sujeito, colocando um dizer institucionalizado montado para 

aquele ambiente. Mas assim como encontra-se nesses espaços institucionalizados os 

dizeres proferidos e fundamentados pelo Estado, também nota-se o apagamento e/ou 

silenciamento do outro lado desses dizeres (SOUSA, 2017). 

Baseado nas concepções de Derrida (2001) o arquivo pode ser entendido 

como um processo que se desenvolve de forma lógica, ocasionando, portanto, uma 

ordem inicial, sendo ela continuada por um comando, o que acarreta uma espécie de 

guarda e de localização. Assim, pode-se tomar por base o sentido grego da palavra 

arkheion, o sentido de arquivo indica: 

 

[...] uma casa, um domicilio, um endereço, a residência dos magistrados 
superiores, os arcontes, aqueles que comandavam. Aos cidadãos que 
detinham e assim denotavam o poder político reconhecia-se o direito de fazer 
ou de representar a lei. Levada em conta sua autoridade publicamente 
reconhecida, era em seu lugar que era a casa deles (casa particular, casa de 
família ou casa funcional) que se depositavam então os documentos oficiais. 
(DERRIDA, 2001, p.12). 
 

Demonstra-se o arquivo como um centro de controle, um efeito ocasionado 

nesse sentido para configurar nessa interpretação dos documentos tidos oficiais, que 

regulamentam e representam apenas uma formação discursiva. Por outro lado, nos 

espaços de patrimônios tem-se a questão que se coloca apenas o funcionamento da 

memória em um espaço em que não se tem completude, pois nem tudo está à 

mostra, ou seja, ocorre o apagamento de outros ecos (dizeres) que intermediam essa 

memória (SOUZA, 2017).  

Dessa forma, o patrimônio visto aqui nesse estudo como espaço de memória 

não consegue “recolher e abarcar supostamente ‘tudo’ conta com a impossibilidade 
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de constituir e administrar a completude de arquivo e, mais ainda, conta com a 

condição de sempre esquecer e faltar algo” (SOUZA, 2017, p.78). 

A partir da AD, tem-se nesse estudo um arquivo no qual apresenta uma série 

textuais (recortes) já produzidos e analisados pelo sujeito (jornalista). Ao despertar o 

interesse na sua materialidade, assim toma-se como a evidência. 

Para Guilhaumou et al. (2016, 116): 

 

[...] todo arquivo, sobretudo manuscrito, é identificado pela presença de uma 
data, de um nome próprio, de um selo de uma instituição etc., ou ainda pelo 
lugar que ele ocupa em uma série. Para nós, essa identificação, 
essencialmente institucional, é insuficiente: ela não diz tudo sobre o 
funcionamento do arquivo, aliás, longe disso. Nossa prática atual da Análise 
de Discurso retoma as preocupações dos historiadores de mentalidades que, 
ao construir objetos tais como a morte, o medo, o amor, o profano e o 
sagrado, colocam em evidência, pela confrontação de séries arquivísticas, 
regimes múltiplos de produção, circulação e leitura de textos. 

 

Percebe-se que apesar de toda a importância desse patrimônio tombado e, 

considerado o seu alto valor histórico e cultural para a identidade nacional diante dos 

discursos constituídos pelas forças de ordem para produzir efeitos de sentidos 

identitários e de nacionalismo na simbolização deste patrimônio, praticamente 

nenhum tipo de providência foi tomada para restauração e revitalização do espaço, 

possibilitando a continuidade ao incentivo à demanda pela atividade turística 

pertinente na cidade de Porto Velho. 

Vale destacar que a tombada EFMM comemorou no dia 10 de julho de 2018 

seus 87 anos de nacionalização, enaltecida por sua relevância histórica e seu 

reconhecimento como patrimônio brasileiro bem como a esperança que permeia tanto 

os moradores de Rondônia e dos trabalhadores deste empreendimento. 

O Sr. José Bispo, em notícia divulgada no Portal G1 Rondônia no dia 10 de 

julho de 2018, resumiu o sentimento desta comunidade em prol da “comemoração da 

data e a imperiosidade de que a Estrada de Ferro seja recuperada até Santo Antônio” 

(GOMES, 2018).  

Nesta acepção, tanto para assumir o papel concreto de ponto turístico como 

visando valorizar um símbolo para a identidade local e nacional, devido a sua 

representatividade diante da História do estado de Rondônia, principalmente das 

Cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim. 

Complementando essa assertiva Costa Marques (2007, p.19) a luz da 

perspectiva dos Estudos Culturais e na abordagem da AD, reproduz que:  
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[...] a identidade não é fixa, cristalizada, mas contingencial, ela se movimenta 
na história. O sujeito, portanto, sofre constantes transformações em razão 
das formas mediante as quais ele é interpelado pelo interdiscurso. Conclusão: 
o sujeito não é uno, coeso, mas atravessado por uma heterogeneidade de 
discursos que o constituem. 

 

Em síntese, a partir do que foi explicitado por este estudo em relação aos 

aspectos epistemológicos que abarcam os princípios da AD de vertente francesa e os 

aspectos históricos referentes à EFMM busca-se, sequencialmente compreender 

sobre um dos recursos mais utilizados para se propagar discursos e/ou noticiar fatos, 

retratando justamente a progressão histórica do Jornal. 
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4 ANÁLISE DISCURSIVA DO JORNALISMO  

 

 

É relevante frisar que neste tópico a constituição dos fatos históricos está 

pautada no arquivo que se refere à temática do jornalismo, ligado ao veículo de 

comunicação, jornal. Por isso, antes do surgimento da imprensa, a comunicação e/ou 

divulgações de informações concretizavam-se de forma oral, em razão de a grande 

maioria da população ser de origem europeia e não possuir o domínio tanto da escrita 

como da leitura (SANTOS, 2012). 

Em vista deste fato e da necessidade do relato dos grandes eventos ou da 

descrição de espaços estrangeiros, a escrita emerge como fator preponderante para a 

consecução dos registros que culminaram em reportagens de igual teor como as do 

presente (SANTOS, 2012).  

Um marco fundamental para memória discursiva da imprensa foi a concepção 

da tipografia por Johannes Gutenberg, no decorrer de 1450, a qual constituída por um 

sistema de impressão que produziu a Bíblia traduzida em Latim, conhecida como a 

Bíblia de Gutenberg (SANTOS, 2012).   

Este sistema foi o diferencial para a disseminação da informação, que antes 

era repassada através de outros recursos de registro, tal como os manuscritos. Esse 

modelo de impressão que foi empregado no decorrer do século XV deu origem às 

“gravuras”, folhas de notícias em que constavam algum tipo de acontecimento 

considerado importante. Essas gazetas escritas advinham, em grande monta, de 

Veneza, lugar onde, devido ao seu intenso comércio, havia uma profunda 

movimentação populacional. 

Entretanto, deve ser mencionado que o conceito jornal propriamente dito se 

deve ao advento dos “periódicos”. A etimologia do vocábulo “periódico” se origina da 

palavra latina denominada de periodus, que significa “espaço de tempo”, que se 

relaciona à palavra publicação derivada do latim publicatione, que é o ato ou efeito de 

publicar. Fachin (2006, p. 19) abaliza que “o periódico foi pensado para publicar 

informações com o intuito de frequência regular”. 

Reportando sobre os principais enfoques que explicitam o termo periódico 

Meadows (1999, p. 8) certifica que: 

 
[...] Entrou em uso comum na segunda metade do século XVIII e se 
refere a qualquer publicação que apareça a intervalos determinados e 



48 
 

contenha diversos artigos de diferentes autores. Para tornar ainda mais 
confusa à questão, a palavra serial [seriado ou publicação seriada] 
apareceu no século XIX para designar qualquer publicação editada em 
partes sucessivas e conexas. Em geral, journals (e magazines) são 
periódicos, mas principalmente em humanidades há publicações 
seriadas que desempenham muitas das funções de um journal. Essas 
flutuações dos significados das palavras não são exclusivas da língua 
inglesa. Em alemão, por exemplo, os primeiros journals eram muitas 
vezes designados pela palavra Zeitung. Esta veio posteriormente a ser 
mais associada com jornais e, a partir do século XIX, a palavra 
Zeitschrift passou a ser preferida nos títulos de revistas científicas 
[Grifo nosso]. 

 

É interessante discorrer nos enunciados em destaque do autor supracitado 

que o mesmo utiliza do estrangeirismo para designar os diversos conceitos da 

terminologia periódico, sendo eles: “serial” (seriado ou publicação seriada), “journals” 

(magazines), “Zeitung” (jornais) e “Zeitschrift” (títulos de revistas). Assim, nota-se que 

este estrangeirismo se faz através da utilização dessas palavras, de empréstimos de 

outras línguas na busca de explicações do termo em questão. Ou seja, um processo 

natural de assimilação da cultura.  

Concernente à parte mais histórica das publicações consideradas periódicas, 

Meadows (1999, p.5) explica que:  

 

A transição da forma manuscrita para a forma impressa não se deu 
instantaneamente. Noticiários manuscritos, principalmente quando se 
destinavam a um público reduzido, continuaram a ser produzidos durante 
todo o século XVII até o século XVIII. Até mesmo livros continuavam 
circulando em forma manuscrita, embora isso agora se devesse, obviamente, 
ao fato de que as ideias que pregavam eram suscetíveis de censura. De fato, 
do ponto de vista da pesquisa, era razoável que as ideias inicialmente 
circulassem por meio de cartas manuscritas entre um pequeno círculo de 
amigos que poderiam analisá-las e, quando conveniente, testá-las e depois 
enviar a resposta. Se, porém, as idéias se destinassem a alcançar um grupo 
maior, era muito mais fácil imprimir a carta do que escrevê-la à mão. Assim 
surgiram, na segunda metade do século XVII, as primeiras revistas científicas 
[Grifo nosso]. 

 

No discurso de Meadows (1999) pode-se perceber algo de interessante com 

os termos em destaque que dois deles são conjunções subordinativas adverbiais com 

a perspectiva de relacionar orações que possibilitam a mesma classificação 

concessivas, causando, portanto, o sentido de concessão, sendo elas: “Embora” 

(apesar de) e “Assim” (portanto).  

Diante disto, tais termos dão ênfase no discurso e mostram dois fatos 

históricos relevantes presentes na perspectiva do autor, sendo eles: o processo de 

construção das primeiras manifestações de publicações periódicas conhecidas na 
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atualidade, as quais anteriormente passaram do manuscrito para o impresso e hoje já 

encontramos no formato digital. Além disso, neste período narrado pelo autor, uma 

minoria detinha de informações que constavam nessas publicações, o que não ocorre 

em uma perspectiva atual.   

Neste nexo, o primeiro periódico surgiu no século XVII, sob a denominação de 

Journal dês Savants, marcando o início da publicação científica. O referido periódico 

carregava informações a respeito de resumos de livros, apresentava invenções, 

informava sobre livros publicados na Europa, reportava sobre decisões legais e 

teológicas, dentre outros nuances.  

Guimarães (2009, p.7), projetando suas reflexões para o presente sobre a 

circulação da publicação científica assinala que: 

 
Ela faz parte do processo de produção de conhecimento na sociedade 
contemporânea, e se apresenta, de modo geral, sob dois modos distintos. De 
um lado temos a circulação do conhecimento no interior da chamada 
comunidade científica. Neste caso o conhecimento se dá numa cena 
enunciativa em que locutor e destinatários são especialistas. E isto se formula 
por “línguas” específicas de cada domínio de ciência. De outro lado, temos 
um percurso que busca alcançar setores da sociedade, ou a sociedade como 
um todo. Neste caso a cena enunciativa tem como destinatário o público que 
espera os resultados da ciência. Estamos no domínio da divulgação científica. 

 

Saliente-se que os jornais editados no presente enfatizam configurações 

análogas, já que periódicos no que é inerente à literatura científica é toda publicação 

que apresenta duas características basilares, as quais são: primeiro, apresentar uma 

periodicidade (variação de tempo na sua publicação) e, segundo a finalidade de ser 

uma publicação contínua (ser publicada ininterruptamente). Como exemplos têm-se: 

as revistas científicas, jornais, anais de eventos, folhetos, etc. 

No âmbito do arquivo referente a memória discursiva do jornalismo no Brasil 

encontramos os estudos de Flores (2011), onde ela nos trás o fato de que o 

jornalismo brasileiro começa com a vinda da Corte e o estabelecimento da Imprensa 

Régia. Tal circulação desta imprensa se dava por meio de impressos no ambiente da 

Corte.  

Pode-se evidenciar, portanto, que no caso brasileiro, a implantação da 

imprensa ocorreu de modo mais lento, a partir de 1706. O primeiro periódico ou o 

primeiro jornal que foi editado de forma oficial no Brasil em 1808, foi chamado de 

Gazeta do Rio de Janeiro (Figura 6). Este era porta-voz da Coroa portuguesa, 
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atendendo seus interesses e repassando informações a respeito da Europa. Além do 

mais, Flores (2011, p. 51-52) afirma que: 

 

[...] a partir de março de 1821, com a suspensão da censura prévia, houve 
uma grande proliferação de periódicos, principalmente no Rio de Janeiro, 
centro de decisões do Reino. Muitos desses jornais tiveram vida curta, com 
apenas algumas edições, mas foi nesse período do século XX que mais se 
discutiu na imprensa a situação política do Brasil, com debates fervorosos a 
respeito da emancipação política de Portugal.  

 
 

Portanto, é neste período que se nota a crescente demanda de periódicos no 

Brasil, sendo destacados: O Espelho da Corte, O conciliador do Reino Unido, 

Reverbero Constitucional Fluminense, Correio do Rio de Janeiro e o Macaco 

Brasileiro (FLORES, 2011). 

 
 
 

Figura 6 -  Gazeta do Rio de Janeiro 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/artigos/gazeta-do-rio-de-janeiro-2/. 

 

Assevera-se que no mesmo ano, surge o Correio Brasiliense, com preceitos 

completamente distintos aos da Gazeta, já que possuía como escopo a abordagem 

do pensamento liberal, sendo politicamente contrário ao Império português.  

Desta forma, o sentido do político para o Estado se configura no campo do 

estabelecimento dos procedimentos regulados e homogeneizadores. Já no século XX, 
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a propagação das universidades e o desenvolvimento industrial dos países, acelerou-

se o advento das novas tecnologias e de incipientes meios de comunicação entre as 

pessoas, como a internet. Os processos até então utilizados se transformaram e, uma 

gama variada de veículos que eram publicados somente na forma impressa passam a 

ser editados, também, no ambiente digital para garantir e atingir novos públicos.  

Devido à propagação da internet nos anos 90, muitos veículos de 

comunicação começaram a migrar para a internet nos Estados Unidos, iniciando esse 

ciclo com o jornal The New York Times, que passou seu conteúdo impresso para a 

web. 

Em nosso país, esse processo apenas ocorreu em 1995, com o Jornal do 

Brasil, considerado o primeiro jornal brasileiro a disponibilizar seu conteúdo na web, 

sendo posteriormente seguido pelo Jornal O Globo.  

No âmbito da Internet, na perspectiva da literatura referente ao jornalismo, 

existem diversos termos adotados para determinar à temática pertinente, dentre os 

quais o Webjornalismo. O caso é que esse tipo de jornalismo atrelado a rede é basilar 

para a construção dos portais, como o caso do G1, foco deste estudo, por trazer essa 

interatividade e por apresentar conteúdos próprios para o ambiente da web, fazendo 

uma junção do material oferecido pela televisão e apresentando conteúdos oriundos 

do próprio espaço do portal.  

Outro ponto que deve ser mencionado é o discurso apresentado por esse 

veículo de comunicação, que não deixa as características propriamente ditas de um 

jornal convencional e que faz remetermos-nos às concepções de Mariani (1996, p. 67) 

ao afirmar que:  

 

Na prática discursiva do jornal, as evocações e os pré-dados constituem a 
modalidade do ‘como se’, produzindo ‘formas de identificação’ do sujeito-leitor 
com a reportagem narrada e com o objeto (assunto) da narração. Tudo se 
passa ‘como se' o leitor estivesse compartilhando a cena presenciada, ou 
melhor, ‘como se’ houvesse um acordo prévio com relação aos sentidos 
produzidos. No processo discursivo jornalístico, o alcance do ‘como se' está 
diretamente relacionado ao modo como os sentidos vão sendo textualizados. 

 

Esta nova forma de jornalismo apresenta características que lhe são 

próprias e que aumentam o leque dos recursos tradicionais bem como agregam 

outras funcionalidades, como: publicação que está disponível com baixo custo (em 

sua maioria de modo gratuito); toda pessoa de qualquer lugar pode acessar o 

conteúdo (acabando com as barreiras físicas e geográficas); a capacidade de 
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agregar vários recursos multimídias; a capacidade de relação maior, já que o público 

pode ter uma aproximação maior com o jornalista bem como a informação ali 

postada, por meio de comentários, sugestões, etc. (JÁCOMO, 2013).  

    Assim como outros recursos, o jornalismo na web evidencia tanto aspectos 

positivos quanto negativos inerentes à sua existência. Como ponto positivo se 

destacam a agilidade das informações e sua interatividade, pontos chave desse tipo 

de comunicação. Já o ponto negativo se evidencia na crescente onda de informações 

não verídicas, desconexas ou até mesmo inacabadas, a qual verifica-se a 

necessidade de investigar as informações, devido ao grande excesso de informações 

que se encontram nas redes. Além do grande fluxo do imediatismo dos profissionais 

na produção dos conteúdos (JÁCOMO, 2013).  

A palavra “jornal” é uma terminologia oriunda do latim diurnalis, que significa 

"diário, relativo ao dia" (HOUAISS, 2001), no caso, assume a conotação de ser uma 

publicação diária de notícias e informações de diversas áreas de interesse e; por 

extensão, "jornal" pode ser publicações que tenham alguma periodicidade. 

Subsequente à exposição histórico-social relacionada ao jornal e ao 

jornalismo, direciona-se a temática ao discurso jornalístico em si, o qual em 

conformidade com Santos (2017, p. 49): 

 

Se constitui de vários personagens (jornalistas, editores, donos da imprensa) 
com formações ideológicas interligadas por [...] ou várias formações 
discursivas, materializando as posições ideológicas no discurso. Portanto, o 
discurso jornalístico projeta interpretações dos acontecimentos e contribui na 
construção dos imaginários. 

 

Quando se diz que esse discurso jornalístico acaba adotando certa formação 

discursa demanda-se evidenciar que dentro do imaginário do jornalismo deve ser 

trabalhado o efeito “objetividade”, como uma ação de relatos fiéis dos fatos, ou como 

alguns gostam de auto determinar “apresentar o jornalismo verdade”, ou seja, relatar 

a “verdade”. Diga-se que ao abordar os princípios da AD, o sujeito em suas várias 

“funções sociais” adota uma determinada formação discursiva em razão de sua 

posição social e o âmbito da institucionalização no qual se insere; 

Como observa Lopes (2009, p.35):  

 

[...] do ponto de vista teórico da AD, não é possível pensar em objetividade na 
linguagem. Contudo, não se trata também de pensar o discurso como 
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manipulação. O que se coloca em evidência é que todo dizer é dito por 
sujeitos em posições determinadas. 

 

Nesse prisma, as diversas formações discursivas que constituem a notícia, 

podem ser múltiplas e de diversas naturezas: de confronto, de sustentação mútua, de 

exclusão, de neutralidade aparente, de gradação, etc. (ORLANDI, 1988). 

Referente ao trabalho do imaginário que o discurso jornalístico adota ao 

proferir que se utiliza da imparcialidade na produção de suas notícias, os estudos de 

Mariani (1996) demonstram que este tipo de abordagem que visa apresentar uma 

neutralidade, nada mais representa aos interesses dos jogos de poder exercidos pelo 

ideológico a respeito do poder político e jurídico exercido através da Instituição 

midiática. A imprensa, enquanto um aparelho ideológico do Estado, por meio do seu 

discurso, pratica ideologias, e como é próprio do funcionamento do discurso, produz a 

evidência de certas representações bem impostas pelos Aparelhos do estado de 

Althusser para simbolizar as ideologias consideradas essenciais a serem propagadas.  

No funcionamento do jornalismo, fica evidente o apagamento do sujeito-leitor 

no processo de constituição da notícia. A produção de sentidos se desenvolve no 

plano da língua, seja através da memória, tão evidente no sujeito constituído 

historicamente (MARIANI, 1996). Essa prática discursiva determina a imagem da 

“leitura literal”, feitas com os sentidos transparentes captando os fatos em sua 

essência. Portanto, trata-se de uma “leitura interpretativa” (PÊCHEUX, 1982). 

Conforme Mariani (1996, p. 69): 

 

Retomando, fatos podem criar notícias e vice-versa. De qualquer forma, em 
qualquer uma das duas situações, o que é dito nos jornais depende 
fortemente das possibilidades enunciativas específicas de cada formação 
social em cada período histórico. A um analista de discurso importa 
compreender de que modo se deu a produção desses enunciados e, também, 
como eles singularizam os acontecimentos, fixando-lhes uma memória e 
criando a ilusão de que, literalmente, espelham 'uma realidade' exterior ao 
sujeito. 

 

Vale ser ressaltado um aspecto importante aqui, é que o modo como a 

divulgação científica se faz hoje, pela proeminência da ciência na sociedade 

contemporânea, acaba por constituir o povo como destinatário do conhecimento 

científico e tecnológico (através de seções em jornais e revistas ou de publicações 

específicas de divulgação científica, entre elas as eletrônicas). Uma forma de se 

vivenciar todo esse processo é por intermédio da apresentação das configurações da 



54 
 

historicidade do Portal G1 Rondônia, visando o discernimento do funcionamento dos 

dispositivos que permeiam o corpus deste estudo. 

 

4.1 Portal G1 Rondônia 

 

Neste tópico será abordado fatos do arquivo referente ao Portal G1 Rondônia, 

através da construção discursiva sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC’s), a experiência de alguns jornais online que circulam em âmbito 

internacional e nacional. Além do mais, como embasamento deste discurso utiliza-se 

de autores como Mohardaui (2000), Silva Jr. (2018), Pavlick (2001), Rusch (2005), 

Santaella (2005) e França (2008).  

As recentes TIC’s significam uma série diversificada de transformações na 

área da produção do processo de transmissão, de recepção ou de compartilhamento 

de ideais, mensagens ou informações. Sendo extensiva não apenas a inúmeros 

produtos midiáticos, mas, também, a relevantes implicações para os variados 

segmentos da sociedade. 

Neste prisma, os jornais, em sua forma online, são objetos de inúmeras 

análises, dentre as quais a velocidade de atualização, a rapidez na verificação dos 

eventos, contingência de uma escritura tridimensional, aprofundamento (ou não) dos 

assuntos expostos. Em relação à disponibilização de notícias na rede, “a primeira 

experiência esboçada se deu quando o The New York Times colocou informações 

online, ainda em meados dos anos 70, através do New York Times Information Bank” 

(MOHERDAUI, 2000). 

O advento do jornalismo online pertinente se concretiza em maio de 1993, 

quando o jornal americano “The San Jose Mercury News”, colocou no ar a sua versão 

online, por intermédio da rede American OnLine. Pode-se afirmar que existem dois 

movimentos essenciais que separam a história do jornalismo online: o transpositivo e 

o hipermídiático (SILVA JR., 2018).  

O denominado movimento transpositivo leva em conta a mera transcrição dos 

jornais impressos à Internet; já o hipermidiático concerne à disseminação de um 

modal particular de escritura, orientada para o emprego racional dos recursos digitais, 

inserindo a produção característica de conteúdo para a versão online dos jornais ou 

para aqueles que somente possuem a versão digital. 
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Com base nas pesquisas de Pavlick (2001), da Universidade de Columbia, os 

jornais digitais passaram a se dividir em três estágios: primeiro, somente a 

transposição da versão imprensa para a Internet; segundo, a transposição e mais 

alguns produtos diferenciados do jornal de papel; terceiro, um produto totalmente 

exclusivo para a Internet. Esses três estágios assumiram a conformação de primeira, 

segunda e terceira geração do jornalismo online. 

Posterior ao ano de 1995, os jornais de “terceira geração” ou hipermidiáticos, 

assumem papel de destaque sendo muito requisitados, estimulados pelo fomento 

tecnológico e pelas novas linguagens desenvolvidas para a Internet. Nesse mesmo 

ano, consolida-se o aparecimento dos primeiros jornais online no Brasil: Jornal do 

Brasil, seguido pelos O estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, O Globo, O 

estado de Minas, o Zero Hora, o Diário de Pernambuco e o Diário do Nordeste. Já no 

ano de 1996 há a ocorrência do primeiro jornal em tempo real, no Universo online.  

No decorrer do tempo aparecem conceitos teorizando as conjunturas dentro 

desse âmbito, demandando individualizar as principais especificidades desse meio 

em analogia à sua versão impressa. 

Essa circunstância leva a uma reflexão mais abrangente sobre o jornalismo 

online, incorporando a sua composição e design gráfico, onde toda uma gama de 

recursos e se configura na centralização entre a arte e a comunicação. Nesse 

momento o conceito de “extensive audio-visual event” é reproduzido como “evento 

audio-visual extensivo”, retirado da web arte, visando ponderar o jornalismo online 

como um evento audiovisual (RUSCH, 2005). 

Assumindo o caráter de “evento audiovisual extensivo”, o jornalismo online 

fundamenta-se em uma estrutura hipertextual e hipermodal, aptas a conformar uma 

maior efetividade (eficiência e eficácia) na permuta de informações via publicações na 

web e, por conseguinte, níveis mais representativos de relação em analogia com os 

conteúdos noticiosos.  

Isso significa a expansão dos contingenciamentos de participação do leitor, 

tomando como ponto de partida o desenvolvimento de interfaces de navegabilidade 

que permitam a busca e a aquisição de informações por intermédio da escrita 

tridimensional – hipertextual – e hipermodal.  

A hipermodalidade consente que distintas naturezas de percepção sejam 

convencionadas e expostos via computador. O jornal pode unir o texto escrito e 

falado, sons, música, vídeo, animação, fotografia, imagens e gráficos, para compor as 
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páginas e apresentar as notícias e o leitor pode navegar pelo texto encontrando 

diferentes opções e modos de leitura (RUSCH, 2005). 

Uma aproximação conceitual entre arte e comunicação deve levar em conta 

que a mediação tecnológica e o emprego de sistemas interativos cada vez mais 

intrínsecos “tem levado a um redimensionamento dos contornos que separam as 

fronteiras de arte e comunicação”. Nesse âmbito de transição não apenas a computer 

art, mas também, a comunicação digital determina procedimentos e práticas muito 

similares de diálogo com o leitor (SANTAELLA, 2005). 

Em ambas espécies de produção há uma intensa analogia concernente à 

inserção em ambientes virtuais fator de relevância para o meditar o jornalismo online 

a partir de uma visão que prognostica pensar a sua organização no sentido de texto, 

mais particularmente, em termos de texto audiovisual. 

No caso brasileiro, é visto alguns jornais online estarem se ajustando às 

características de “evento audiovisual extensivo”. E, dentro deste processo é válido 

um breve estudo analisando o G1, portal de notícias da Rede Globo, o qual inicia sua 

veiculação em setembro de 2006, ano em que a emissora completou 41 anos (Figura 

7).  

Figura 7 - Portal G1. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/ro/rondonia/, 2018.  
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A opção pela escolha desse veículo se dá justamente por ser um jornal 

recente, de “terceira geração”, com forma e conteúdo voltados para a Internet, que 

pode ser analisado para que se verifique até que ponto, de fato, pode ser considerado 

um “evento audiovisual extensivo” (RUSCH, 2005). 

Como já visto, foi a partir de 1995 que ocorreu o advento, no Brasil, dos 

primeiros jornais online, sendo o primeiro grande jornal impresso brasileiro a ser 

atrelado à plataforma web, O Jornal do Brasil (JB), em 28 de maio de 1995. 

Subsequentemente tomaram o mesmo viés com a criação de sites, O estado de 

S.Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, O estado de Minas, Zero Hora, Diário de 

Pernambuco e Diário do Nordeste, que diferentemente do JB Online, não produzia 

baseado na noção de tempo.  

Com o decorrer dos acontecimentos, se materializa o conceito do tempo real 

(real time) no jornalismo online, em que as notícias das inúmeras diversas editorias 

são disponibilizadas de minuto a minuto, influenciando o usuário a navegar o maior 

tempo possível pelo site, provendo em troca atualizações de conteúdo metódicos.  

Ressalte-se que o primeiro jornal em tempo real no Brasil aparece em 1996, 

no Universo On Line – UOL, e, “em sua primeira edição, o Universo online não 

apresenta fotos, figuras, gráficos, mas tão somente texto, numa diagramação 

tradicional, dominada pelo jogo preto/branco das letras contra o fundo branco” 

(FRANÇA, 2008).  

Consubstancia-se, desse modo, o conceito de tempo real usado por esse 

veículo, já que cada nova notícia ficava disponível a cada 90 segundos – algumas 

vezes em menor tempo – permitindo ao veículo disponibilizar em torno de mil notícias 

cotidianamente.  

Esse modelo de produção foi incorporado pelo portal jornalístico Globo.com, 

acompanhando o jornalismo moderno integralmente baseado na periodicidade. Em 

agosto de 2001, foi gerado o portal de notícias Globonews.com, carregando em seu 

bojo ao conteúdo produzido pelos distintos veículos (Rede Globo, Rádio Globo, Jornal 

O Globo) pertencentes às Organizações Globo e também por uma redação própria.  

No ano de 2006, é produzido o G1, portal de notícias da Globo.com, com 

forma e conteúdo orientados especificamente para a Internet e incorporando a 

característica da “terceira geração”. Este veículo de disseminação de informações não 

possui versão impressa, quer dizer, foi integralmente e especificamente produzida 
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para ser um web jornal. No fim de 2010, foi interligada às filiais do Grupo Globo ao 

Portal, dando assim origem ao G1 Rondônia (Figura 8).  

 

Figura 8 – Portal G1Rondônia. 

 

          Fonte: http://g1.globo.com/ro/rondonia/. 

 

Conforme pode-se conferir na Figura 8, o mesmo encontra-se conforme os 

padrões das demais filiais da Globo, mas apresentando as notícias referentes ao 

estado de Rondônia. 

Partindo deste contexto do web jornal, consequentemente o que vem a ser as 

notícias veiculadas na web, pode-se discorrer sobre o arquivo referente ao discurso 

eletrônico, onde este verifica o modo como é circulado as informações ao leitor e 

ainda segundo Orlandi (2010, p. 8) tem-se a: 

 

[...] pensar que, pela sua especificidade, produz consequências sobre a 
função-autor e o efeito-leitor que ele produz. E estas consequências estão 
diretamente ligadas à natureza da memória a que estes sentidos se filiam. E, 
certamente, à materialidade significante de seus meios.  

 

Assim, podemos verificar que o Portal G1 Rondônia se enquadra neste tipo 

de discurso apreendido por Orlandi (2010) e também acarreta a concepção de uma 

“memória da máquina”, “memória técnica” e “memória metálica” (ORLANDI, 2010) já 

que a sua construção é realizada de forma técnica, por meio do computador. Logo 

esta definição de memórias se dá pelo fato de o portal apresentar uma maneira de 

particularidade: 

 



59 
 

 

[...] horizontal (e não vertical), não havendo assim estratificação em seu 
processo, mas distribuição em série, na forma de adição, acúmulo: o que foi 
dito aqui e ali e mais além vai se juntando como se formasse uma rede de 
filiação e não apenas uma soma, como realmente é, em sua estrutura e 
funcionamento. Este é um efeito – uma simulação - produzido pela memória 
metálica, memória técnica. Quantidade e não historicidade. Produtividade na 
repetição, variedade sem ruptura. E o mito, justamente, desta forma de 
memória é o ‘quanto mais, melhor’. O que é discutível do ponto de vista do 
que chamamos memória discursiva, a constituída pelo esquecimento. Por ela, 
sabemos que o possível está justamente no esquecimento. Dessa 
perspectiva, é pouco favorável ter-se uma memória saturada. 

 

Enfim, pode-se analisar também que o discurso eletrônico presente no Portal 

G1 Rondônia gera efeito de sentido ao leitor de interatividade por meio do computador 

através da web. Além do mais, tal interatividade se dá por meio de mensagens 

síncronas, onde o emissor e o receptor entram em simultaneidade antes e durante a 

transmissão presentes também neste portal através do recurso falecomog1. Assim, 

este tipo de discurso dispõe de uma abertura maior de veiculação, além da agilidade 

de informações em tempo real ao leitor (BELÉM, 2013). 

 

4.2 Discurso jornalístico 

 

Neste item, o arquivo estudado será sobre o discurso jornalístico que traz 

como fundamento autores como Resende (2005), Schwaab (2014), Foucault (1995), 

Traquina (2001), Alsina (1989), Berger (1998), Kunczik (1997), Soloski (1999), Romão 

(2007), Mariani (1996), Ferreira (2005), Brandão (2002), Pêcheux (1990, 1995), 

Orlandi (1998, 2001, 2017), Cyrre (2013) e Payer (2005).   

Sendo assim, na gênese do jornalismo deve ser ressaltado o papel do 

jornalista, num panorama que reune componentes como a organização ou empresa, a 

analogia com as fontes de informação e o prisma do público, a outra parte essencial 

nesse ponto, “[...] questões que precedem e ao mesmo tempo constituem as 

condições epistemológicas que (de)limitam o campo de reflexão e as práticas 

jornalísticas” (RESENDE, 2005, p. 98).  

Esses são tópicos a serem mediados na leitura da trama do discurso, no 

momento em que se procura a percepção sobre o que é dito, como é dito e como isto 

significa, quer dizer, os efeitos de sentido que surgem da emergem da afinidade entre 

texto e CP. A compreensão das notícias como construções sociais carrega em seu 
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núcleo a ideia de que elas são dizeres assinalados tanto pela cultura jornalística 

quanto pela cultura em geral.  

Com efeito, em conformidade com Schwaab (2014, p.51): 

 

Ao gerar a notícia, o jornalista fixa uma gama variada de analogias, seja com 
as fontes, com a sociedade, ou com os partícipes da comunidade profissional. 
Para cumprir sua função, ele se faz valer de técnicas, gêneros, formatos e 
processos de edição por meio dos quais é possível escolher, excluir ou 
acentuar determinados aspectos dos acontecimentos, amparado sempre pelo 
capital simbólico do próprio campo, a credibilidade.  

 

Em razão de se constituir uma prática discursiva legitimada pela sociedade 

como geradora e disseminadora de cultura, o discurso jornalístico edificou, no 

decorrer do tempo, uma imagem de confiança. Esta imagem contribui para 

transformar o jornalismo em um discurso autorizado. Ou seja, o poder que se 

desempenha nesse discurso lhe permite produzir certo saber, ou, para usar os termos 

usados por Foucault (1995), “efeitos de poder”, que circulam entre os enunciados da 

mídia.  

Nesta conexão, as escolhas são delineadas, conforme destaca Traquina 

(2001, p. 87) “[...] pela aparência que a ‘realidade’ assume para os jornalistas, pelas 

convenções que moldam a sua percepção e fornecem o repertório formal para a 

apresentação dos acontecimentos, pelas instituições e rotinas”. 

Seguindo esta lógica, a triagem do que vai se tornar notícia se alicerça em 

padrões e estratégias, congregadas como cotidianos profissionais. Como 

consequência, a notícia propicia sentidos inerentes à realidade rotineira gerada 

institucionalmente.  

Na visão de Alsina (1989, p. 29), o jornalismo assume o papel de conceptor 

da realidade social como pública e de destaque, e lhe confere sentido aludindo que: 

 

De minha parte, tenho relacionado o acontecimento-notícia com a realidade 
social a partir da noção da construção da realidade, como produção de 
sentido através da prática produtiva e das rotinas organizativas da profissão 
jornalística. Por conseguinte, a concepção desta construção da realidade va-
riará segundo o caráter que se outorgue à própria realidade social.  
 

Ademais, o dizer jornalístico é oriundo de outros lugares. Nas CP do 

jornalismo, esta referência é fundamental, já que se está discorrendo sobre um 

discurso de mediação entre os âmbitos sociais e, conforme proposição de Berger 
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(1998, p. 188), um espaço de “[...] produção e proposição de sentidos e, assim, 

construção de determinado registro histórico”. 

As circunscrições subjetivas na linguagem que demanda por imparcialidade 

nas notícias são explícitas na expectativa a que se adota esta ponderação, pois torna-

se imprescindível, a conscientização de que, concretamente, os produtos jornalísticos 

assumem conformação polissêmica, como toda comunicação humana e, como todo 

discurso, o jornalístico igualmente é orientado por vontades outras, da ordem da 

enunciação, precedentes ao dizer. Aí se inserem expressões objetivas atinentes aos 

eventos da realidade e que carregam, conjuminados, subsídios simbólicos que 

atribuem significados para longe daquilo que é dito explicitamente.  

Dessa noção se depreende que “a objetividade e a imparcialidade, valores 

historicamente associados ao fazer jornalístico e incorporados no imaginário sobre ele 

são constitutivos da formação social em que se insere o lugar discursivo atribuído ao 

Jornalismo/jornalista” (SCHWAAB, 2014, p.51). 

A objetividade delineia um preceito jornalístico e atrela-se “à relação existente 

entre as declarações jornalísticas e a realidade” (KUNCZIK, 1997, p. 223). Tuchman 

(1999) tem a objetividade como um ritual estratégico, invocado pelos jornalistas para 

eximir-se dos riscos da profissão. Neste ponto, a objetividade é garantida por métodos 

determinados pelos jornalistas, como no caso de fazer referência às declarações de 

entrevistados, acrescentadas a uma mera confiança nos eventos.  

Agregada à objetividade, a imparcialidade é outro princípio profissional 

compartilhado pelos jornalistas. Para Soloski (1999), a objetividade exigida dos 

jornalistas não significa a observação imparcial dos acontecimentos, mas um relato 

imparcial e equilibrado. 

De acordo com o que convenciona Romão (2007, p. 148), “capturado pela 

evidência de objetividade”, ou efeito de objetividade, o jornalismo evidencia solidez e 

materializa “estabilidade para o que se mostra caótico, contraditório e conflituoso na 

realidade, cristalizando um modo de dizer”. O juízo crítico desses movimentos 

assume papel de destaque, em vista de que o jornalismo atua na estabilização de um 

sentido ‘natural’ para a realidade (MARIANI, 1996).  

No que é relacionado aos diversos profissionais, como o jornalista, Ferreira 

(2005, p. 16) acredita que: 
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[...] a posição que os sujeitos do campo ocupam em uma dada formação 
social (o que já se espera que façam, como por exemplo, dizer a ‘verdade’) [...] 
condicionam as condições de produção discursivas, definindo o lugar por eles 
ocupado no discurso. [Assim], o jornalista acredita que o modo como 
discursiviza é objetivo e isento, ‘esquecendo-se’ que para além dos 
procedimento normativos jornalística há escolhas outras, da ordem da 
linguagem, fruto do encadeamento das formações imaginárias, ideológicas e 
discursivas. 

 

O movimento das formações imaginárias indica o lugar que destinador e 

destinatário imputam a si próprios e ao outro, como uma imagem que reproduzem do 

seu lugar imanente e do lugar do outro. Para Brandão (2002, p. 36) “em todo 

processo discursivo, o emissor pode antecipar as representações do receptor e, de 

acordo com essa antevisão do ‘imaginário’ do outro, fundar estratégias de discurso”.  

Todo esse mecanismo está assentado no que Pêcheux (1995) denomina 

antecipação, que é o processo sobre o qual se funda a estratégia do discurso, de 

natureza argumentativa. Vale lembrar ainda que há sempre um leitor virtual inscrito no 

texto.  

A construção do texto de jornal na teoria da AD francesa demonstra que o 

texto de jornal é um elemento de cunho linguístico-histórico estruturado e que 

organiza, em sua discursividade, a ordem da língua e a ordem das coisas, ou seja, a 

sua constituição material.  

O texto jornalístico não assume, conforme o quadro teórico da AD, a sua 

incompletude, o que, diante disto, esse fato acarreta a necessidade de se estudar o 

texto/discurso de jornal visando o seu entendimento não apenas de como o texto 

produz sentido, mas também, para qual sociedade historicamente determinada 

produz sentido.  

Isso porque a mídia, mantendo absoluto controle de fazer-saber, é capaz de 

disseminar a geração de um produto para um público determinado, tem condições de 

direcionar esse produto-objeto para engendrar ou reforçar um certo discurso e, com 

isso, descaracterizar os sujeitos do evento noticiado, ou mesmo vir a elogiá-los.  

Esse quadro retrata ser imprescindível ter a percepção não só de como os 

sentidos estão no texto/discurso, mas até como ele pode ser lido. Essa assertiva 

reverbera à alusão de Freud que “nem tudo o que se lê é o que está escrito, pois a 

cada um é dada uma compreensão do fato ocorrido”. 

Isso posto e consoante a afirmação de Orlandi (1998, p. 61), “o texto não é 

ponto absoluto de partida nem ponto absoluto de chegada”. Quer dizer, que é 
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necessário fazer um exame apurado sobre os discursos inseridos no jornal. Esse 

processo trabalha, ao mesmo tempo, com a língua e com o interdiscurso e com todas 

as suas implicações ideológicas.  

Orlandi (1998, p. 16) continua sua ponderação, a qual baseada na concepção 

de Pêcheux, “porque, de acordo com essa perspectiva discursiva, interpretar não é 

atribuir sentidos, mas expor-se à opacidade do texto”. Ou seja, a geração do produto-

notícia - enquanto método de atualização de fatos possuidores de um discurso 

ideológico – igualmente, pode também expor uma articulação de grau representativo 

que acarreta mitos e preconceitos concernentes a algumas personalidades ou 

movimentos sociais.  

Nesta circunstância Cyrre (2013, p. 43) assinala que: 

Observamos que - conforme ocorre a cobertura jornalística da imprensa para 
determinados acontecimentos políticos, por exemplo - há uma repercussão 
espetacular. Com isso, percebemos que a mídia impressa, com sua 
Formação Discursiva específica e sua Formação Ideológica e posições-
sujeito, têm o poder de não só selecionar os acontecimentos políticos por 
meio das matérias que são noticiadas, mas também de atualizar os sentidos 
veiculados para atender a interesses ou a necessidades de consumo do 
público-leitor. 
 

A mídia impressa ajusta e edifica as implicações dos sentidos relativas ao 

evento político que noticia, no instante em que procede a uma específica linguagem 

que é utilizada para conformar a notícia. Dessa maneira, a materialidade linguística 

passa por um processo de apagamento de marcas formais de subjetivação (CYRRE, 

2013).  

Essa técnica de aparelhamento da atividade jornalística transforma o jornal e 

a notícia em um produto ou mercadoria. Este simbolismo em questão foi concebido 

fundado no conceito marxista de fetichismo da mercadoria. Complementando este 

discurso, Cyrre (2013, p.43) afiança que: 

 

[...] toda mercadoria esconde, em sua aparência sedutora, as relações sociais 
de produção e o sofrimento dos próprios produtores dessa mercadoria (os 
trabalhadores e sua alienação no processo de produção) e esse conjunto são 
fatores da essência da sociedade capitalista. Se relacionarmos o processo de 
apreensão do acontecimento político e sua transformação em acontecimento 
noticioso, perceberemos que, na prática de produção da notícia, também 
estão presentes os fatores que determinam a notícia e o seu veículo como 
uma mercadoria. 
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Cyrre (2013) explica a noção de Adorno e Horkheimer (1985), de que o gesto 

de produção da notícia da grande imprensa, na sociedade capitalista e neoliberal 

moderna, pertence à esfera da indústria cultural; com isso, desde o modo como são 

produzidas as notícias até o teor do discurso jornalístico dos grandes jornais passam 

a ser importantes difusores ideológicos.  

A geração da notícia, com conotação de mercadoria que necessita ser 

vendida e, assim, suprir desejos do público-consumidor-leitor, decide a direção dos 

sentidos que evocará. Portanto, Orlandi (1998, p.16) diz que “a mídia é lugar de 

interpretação, ela rege a interpretação para mobilizá-la”. Por isso, a 

imprescindibilidade de se pesquisar a maneira pela qual os sentidos são 

demonstrados e como são construídos os eventos no jornal que aborda a questão da 

EFMM. 

Diante da perspectiva da AD, o leitor é presente no texto por suas projeções 

imaginárias a partir do fazer discursivo através da materialização de uma notícia pelo 

interlocutor que constitui como forma na linguagem jornalística (PÊCHEUX, 1990). 

Conforme Orlandi (2001, p. 22) mostra em seu trabalho sobre a relação dos leitores 

com a divulgação científica, percebe-se que: 

 

Ao produzir um texto o autor faz gestos de interpretação que prendem o leitor 
nessa textualidade constituindo assim ao mesmo tempo o efeito-leitor 
correspondente. À escrita (formulação) do discurso de divulgação científica 
corresponde, pois, o efeito-leitor que o institui e que o caracteriza no modo 
mesmo em que ele se apresenta na circulação dos sentidos. 
 

Assim, com a análise dos elementos postos como objetos de estudos 

discursivos em pauta, percebemos que o efeito-leitor “configurado nas notícias, 

procuraram compreender como se caracteriza a intermediação do jornal local entre a 

população e o evento, a fim de relacioná-la depois com a grande imprensa” (PAYER, 

2005, p. 65).  

Outro conceito primordial para objeto deste estudo relaciona-se também com 

a presença no discurso jornalístico, o entendimento de narratividade, no qual o 

“jornalista-narrador” causa efeitos de sentidos ao proferir discursos com intuito de 

“narrar fatos”, que na compreensão da AD difere-se do que se compreende como 

narrativa. Como explica Orlandi (2017, p. 30): 

 

Tomo, assim, narratividade como funcionamento da memória (constitutiva). 
Desse modo, defino a narratividade como a maneira pela qual uma memória 
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se diz em processos identitários. Apoiados em modos de individualização do 
sujeito, afirmando/vinculando seu pertencimento a espaços de interpretação 
determinados, consoantes a específicas práticas discursivas. 
 

A próxima subseção trata essa relação da narratividade e memória presente 

no discurso jornalístico. 

 

4.2.1 Narratividade, memória e o discurso jornalístico 

 

Encontra-se presente no discurso jornalístico uma discursividade referente 

aos assuntos do cotidiano, por interpreta-se que este discurso apresenta uma forma 

de sustentação de poder, a qual direciona os leitores a engendrar há uma ordenação 

de sentidos, onde o jornalista utiliza-se da natureza institucional para compartilhar 

espaços de dizeres, assim ocasionando o silenciamento e colocando o que pode ou 

não ser dito.  

Além de ocasionar efeitos de sentidos, no funcionamento dos mesmos em 

relação ao cotidiano e das tomadas e retomadas que o sujeito deve recorrer à 

memória. Segundo Mariani (1996, p. 97), “um fio que tece e conduz nos jornais o 

ecoar das repetições parafrásticas, impedindo o deslizar dos significantes e/ou 

resistências históricas, misturando passado, presente e futuro. Trata-se de um 

processo que estamos chamando de narrativida de”.  

Para Mariani (1996, p. 96-97): 

 

[...] buscamos evidenciar, até o presente momento que o discurso jornalístico, 
enquanto forma de manutenção de poder, atua na ordem do cotidiano, pois 
além de agendar campos de assuntos sobre os quais os leitores 
podem/devem pensar, organiza direções de leituras para tais assuntos. No 
dia-a-dia, o leitor comum nem sempre tem como perceber os processos de 
filiação dos sentidos, ie, os deslocamentos e re-alocamentos de memória, 
reforçando a ilusão de unidade e transparência na relação de multiplicidades 
do presente e das indicações do que pode vir a ser.  
 

Todo esse processo de direções de leituras e sentidos que o discurso 

jornalístico pode ocasionar sobre o “leitor”, através da narratividade cotidiana do 

mesmo, pode ser implicado pela posição (jornalista) da enunciação e o que ele 

produz discursivamente em um falar já constituído institucionalmente. Segundo 

Orlandi (2017, p. 54): 
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Por seu lado, o outro (efeito-autor) liga-se ao sujeito que diz, por um efeito 
muito particular, que é o de, na própria práxis da formulação, ser (ou não) 
afetado pelo medo, pela curiosidade, pelo assombro. Se este efeito de 
sentido não se produz, a narratividade não cumpre seu processo de 
significação, não realiza o funcionamento da memória, ou seja, o do 
interdiscurso narrando-se no sujeito, produzindo gestos de interpretação 
(relação com o sobrenatural?). 
 

Podemos compreender a narratividade como um modo discursivo que produz 

efeitos de sentido, mas muito mais que isso, é um processo no qual apresenta o 

funcionamento narrativo da memória no sujeito, isto é, o interdiscurso presente na 

narrativa do sujeito provocando estes gestos de interpretação (ORLANDI, 2017).  

Também, pode-se compreender a narratividade como o modo no qual a 

memória se faz em processos identitários, apoiados em modos de individuação do 

sujeito, afirmando/vinculando seu pertencimento a espaços de interpretação 

determinados, consoantes a específicas práticas discursivas (ORLANDI, 2010). 

Então, quando se aborda o discurso jornalístico, fala-se da discursividade 

presente sobre o dia-a-dia no qual se profere um dizer que se apresenta constituído 

institucionalmente e que permite a passagem de um simbolismo para que os 

mecanismos de poder possam distribuir espaços de dizeres possíveis e, 

simultaneamente, sem o sujeito do qual produz esse discurso (posição jornalista) e 

sem o sujeito na posição leitor (MARIANI, 1996).  

Para Mariani (1996, p. 230-231) “[...] através da narratividade se exercem os 

mecanismos de poder, os quais vão distribuindo os dizeres possíveis e silenciando os 

demais”. 

Mas para falar de narratividade é necessário abordar sobre a diferenciação 

entre a noção de narrativa e a de narratividade, como as duas vem sendo abordadas 

em estudos linguísticos e não linguísticos (MARIANI, 1996).  

Conforme Mariani (1996, p. 97, grifo nosso) [...] [tradicionalmente] 

“narratividade corresponde o ato de contar histórias, i.e., fazer de eventos pessoais ou 

históricos, reais ou ficcionais, já ocorridos relativamente ao tempo da narração”. 

Diante de estudos linguísticos, são comumente encontradas pesquisas que 

usam a narratividade, as de cunho pessoal e de encadeamento da fantasia como um 

gênero, para se trabalhar em relação ao funcionamento estrutural da língua ou 

escrita. Enquanto, em um viés discursivo, as abordagens das narrativas estão 

direcionadas com o simbólico na prática do ato de narrar (MARIANI, 1996).  
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Ainda abordando a noção de narratividade, Faye (1971 apud MARIANI, 1996) 

explica que há uma tênue relação entre conhecimento e o que queremos abordar 

como narração, pois em relação aos aspectos etimológicos entre a posição de 

“narrador” e gnarus, significa aquele que sabe, então, compreendemos que a 

atividade de narrar algo, que julgamos saber, do qual temos conhecimento.  

Embora tenham sido constituídas fronteiras entre o textual da literatura do 

textual não-literário, é importante evidenciar que ambos trazem a narração e ambos 

constroem a realidade. Conforme Mariani (1996, p. 99), “[...] o que está em jogo 

nestas fronteiras, construídas com base nas dicotomias subjetividade [versus] 

objetividade, conotação [versus] denotação, é a presença da referência nos moldes 

de concepções idealistas de linguagem [...]”.  

E quando se fala nessa posição narrador (jornalista) compreende-se que o 

mesmo vai trabalhar com objetividade e com a produção de veracidade para 

demonstrar os fatos do cotidiano. Mas como mostra Faye (1971 apud MARIANI, 

1996), não se tem como função ativa da narrativa a abordagem objetiva de algo, mas 

se auto alimenta em um processo ilusório de produção da verdade.  

Então, é substancial retomado o significado da noção de que o narrador 

detém um poder ao proferir uma narrativa, isto é uma ilusão, que justamente 

evidencia esses efeitos de verdade, que no caso do discurso jornalístico, retoma sua 

posição como de fato o produtor de veracidade através da notícia (FAYE, 1971 apud 

MARIANI, 1996).  

Como aborda Mariani (1996, p. 100): 

 

Podemos traçar neste ponto um paralelo com a relação entre sujeito-narrador 
na posição discursiva do jornalismo e o leitor. Esse sujeito jornalista se 
investe e é investido imaginariamente pelo leitor como aquele que sabe. A 
posição do leitor, por sua vez, é a de quem precisa ser informado por aquele 
que detém o conhecimento. Essas imagens produzidas historicamente, ainda 
hoje se auto-entre-alimentam: o leitor confere ao jornal e ao jornalista a 
completude de um saber que nele, leitor, é considerado incompleto. 
 

Enquanto, que para Benjamin (1987) este narrador é visto anteriormente 

como um leitor, que incorporou suas experiências na sua produção narrativa, assim 

compreende que “[...] a narratividade mergulha a coisa narrada na vida do narrador 

para em seguida retirá-la dele[...]” (BENJAMIN, 1987, p. 205).  

Benjamin (1987) aborda também a questão que envolve o surgimento de 

novas tecnologias que resultaram na maneira de narrativas em um texto apresentado 
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na web, onde a imprensa se tornou o instrumento mais importante nesse processo de 

narratividade, justamente por representar através da informação as forças de poder.  

De acordo com Mariani (1996) a prática da narratividade no discurso 

jornalístico é vista como um processo simbólico por meio do discurso que a imprensa 

realiza sobre o cotidiano. É nítido compreender o funcionamento da narratividade na 

ordem do discurso jornalístico, para qual nos esclarece Mariani (1996, p.230): 

 

[...] está em um processo no discurso jornalístico uma discursivização do 
cotidiano, ou seja, uma institucionalização dos dizeres que devem ser 
ditos/repetidos. Chamamos de narratividade ao processo que atua junto à 
memória discursiva, engendrando para a memória a ilusão de completude. A 
narratividade é o que permite a recomposição interna dos discursos em 
função das variações e mudanças históricas. 
 

Mesmo na atualidade, na forma como se constitui simbolicamente o discurso 

no jornalismo, percebe-se traços do jogo do “imaginário” ainda retomando os 

deslocamentos propiciados pelo “fabuloso”, nitidamente quando se profere 

narratividade presente no jornalismo considerado de cunho investigativo.  

Também, retomando o corpus deste estudo formando os sentidos de 

identidade, que no caso desse trabalho refere-se ao patrimônio, o discurso jornalístico 

produz sentido de identidade nacional e cultural, constituído principalmente pelo 

Estado. Conforme Orlandi (2017, p. 88):  

 

Por determinação histórica e interpelação ideológica. Identidade que, como 
disse, não vem apenas pela língua, pressentida em seu sentido, balbuciada 
em sua sonoridade, mas por outros modos de individuação na filiação de 
memória em que conta materialmente o corpo como parte de minha 
constituição como sujeito.  

 

No próximo capítulo deste estudo, será abordada justamente a constituição 

do corpus deste estudo. Como foram identificados os recortes e, logo em seguida, a 

análise discursiva dos mesmos e como resultou na configuração de sentidos.  
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5 METODOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DO CORPUS 

 

Na AD, o discurso remete à produção de sentidos que se pode verificar por 

meio da fala, da escrita, ou de qualquer outra materialidade. O discurso permite 

construir significados, produz o simbólico e, neste caso, produz o texto que emerge 

para significar a história.  

Em relação ao texto, na AD, este se refere à construção dos sentidos que 

possam significar a história, a sociedade e o sujeito. Mantendo assim uma analogia 

intrínseca com os sentidos, estes são produzidos tendo como referência a história, em 

via de se significar ideologicamente.  

Ao se significar ideologicamente na produção de sentidos, o texto se 

configura em um discurso. A interpretação do texto torna imprescindível a demanda, 

na sua produção, das conjunturas que são constitutivos do discurso.  

Dessa maneira, no que é inerente à AD, o texto opera em uma atividade 

discursiva, quer dizer, põe em prática os sentidos, os quais produzem os efeitos do 

trabalho representativo no discurso, que por sua vez, determina os sentidos no texto 

de modo imaginário como um objeto simbólico da história.  

Neste nexo, o texto assume um papel de destaque como unidade essencial 

da linguagem, isto devido ao modo como produz efeitos de sentidos entre 

(inter)locutores. A língua materializando o texto faz um efeito-leitor, concebido pelas 

formações ideológicas que estão atravessando esse discurso.  

Esse quadro impõe à AD o entendimento das CP de certo discurso, a fim de 

que se chegue aos efeitos de sentidos, ou melhor ainda, para que se analise a prática 

ideológica deste discurso.  

Sobre a prática do analista de discurso, Orlandi (2012, p.13) alude que este 

deve “examinar o texto de outra maneira, neste caso, com outra visão qual seja a de 

discernir o que o discurso produz no texto”. Esse fato, em razão de não se reportar a 

um produto final que insere uma verdade absoluta dos fatos. Isso pressupõe uma 

investigação sobre o modo como o texto pratica a política e entende como 

discursivamente a história está sendo significada (ORLANDI, 2012).  

 Então, o texto é um espaço para a produção de efeitos de sentido no 

discurso, fato que se efetiva pela linguagem. A realização do autor de um texto se 

embasa em formulações que acarretem a interpretação da sociedade e do sujeito na 

historicidade.  
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Seguindo a interpretação da AD diante da relação sujeito e o seu discurso, 

Orlandi (2012, p. 91) aborda que: 

 

[...] a função-autor é uma função do sujeito concebido na linguagem e na 
história, e não o autor [...]. A diferença corresponde justamente à maneira 
como considero as condições de exercício da linguagem e sua possibilidade 
de análise por sua forma linguístico-histórica, sua descrição pendularmente 
alternada com a interpretação [...]. A função-autor [...] realiza o imaginário da 
unidade e a ilusão do sujeito como origem e é a que está mais exposta às 
injunções sociais e históricas, à normatividade institucional.  

 

Assim, a função-autor é a que se explicita às injunções sociais e históricas, já 

que são essas conjunturas que regulam a função-autor e seu processo de produção 

do discurso. Isso significa que o discurso tem sua direção, a organização e a relação 

dos sentidos que possa significar o simbólico, e, sob estas condições o texto 

possibilita a materialidade do sentido, a historicidade que se edifica e os significados 

que são gerados pelo discurso.  

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

os sentidos que efetuem o trabalho simbólico. Convém lembrar que o discurso faz 

surgir os significados no texto pelas suas relações histórico-sociais. Assim, o que 

ocorre nesse processo de produção do discurso é a formulação dos sentidos, de 

circunstâncias de enunciação.  

Sendo assim, percebe-se analiticamente que o corpus deste estudo 

apresenta em sua formulação uma condição social, histórica e política que se baseia 

na figura simbólica da Amazônia e de sua formação identitária, ou seja, produzindo 

efeitos de sentidos no corpo do texto.  

Os discursos encontrados nas páginas do G1 Rondônia apresentam o efeito 

do trabalho simbólico sobre a figura da EFMM, de uma forma que o texto gere as 

interpretações sobre a conjuntura do tombamento histórico, na conservação, 

preservação e revitalização deste patrimônio cultural. E, a partir desta formulação 

produzida pelos discursos das reportagens do Portal G1 Rondônia sobre a EFMM, 

que se evidenciam as posturas necessárias para a defesa deste patrimônio.  

Dessa maneira, o que deve ser visto como a ideologia presente no discurso 

produz interpretações sobre a EFMM. Diante disso, analisa-se o sentido identitário 

presente nos recortes, com o intuito de compreender o processo de materialização 

desse discurso, a percepção da formação ideológica e a narratividade proferida nesse 

efeito-autor, no qual fala na posição de jornalista. Essa conotação tem origem na 
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forma como o discurso sobre este patrimônio histórico é formulada e, quais as 

conjunturas de produção (históricas e ideológicas) intervêm para a construção do 

discurso.  

Em relação à interpretação, Orlandi (2012, p.31) explica que: 

 
A interpretação é sempre regida por condições de produção específicas que, 
no entanto, aparecem como universais e eternas. É a ideologia que produz o 
efeito de evidência, e de unidade, sustentando sobre o já dito os sentidos 
institucionalizados, admitidos como ‘naturais’. 

 

Para Orlandi (2012), as CPs do discurso determinam o que deve e o que não 

deve ser dito. Isto é, são as CPs que regulam o discurso. Uma questão a ser pensada 

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

filiação ideológica a uma rede de memória.  

Pode-se dizer que para a AD, o texto é o lugar de produção de sentidos, de 

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

pelas CPs. Por sua vez, a AD está interessada no texto não como objeto de 

explicação, mas como unidade que permite acesso ao discurso.  

Dessa forma, o trabalho do analista é buscar compreender que sentidos se 

materializam na estruturação do texto. Na concepção de Orlandi (2012, p. 112), “o 

texto é uma unidade de análise”. De acordo com essa filiação teórica específica, 

pode-se dizer que as palavras não significam em si mesmas (por elas mesmas), mas 

é o discurso que as significa.  

 

5.1 Análise do corpus 

 

O portal G1 Rondônia está sob a égide de uma filial da rede Globo em 

Rondônia, a Rede Amazônica. Neste sentido, o discurso do portal obedecerá a critério 

estilístico das emissoras pertinentes e produzirá efeitos de sentidos concordantes 

com uma dada formação ideológica. O sujeito-autor, o jornalista, segue conforme sua 

posição e/ou formação discursiva para relatar através da “notícia” o que simboliza 

este patrimônio por um dizer que é “considerado um fato” atravessado pelo discurso 

político-ideológico no qual este sujeito se integra institucionalmente. 

O jornalismo se apresenta por uma aparente postura de neutralidade sobre os 

fatos noticiados, contudo, isto não é possível, pois como qualquer grupo, as 

emissoras estão inseridas em uma dada formação discursiva. Assim, o sujeito 
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“jornalista” que se indica como autor da notícia legitima sua fala, através dos 

atravessamentos ideológicos compostos por sua formação social e pela sua posição 

na sua formação discursiva, este discurso “noticiado” é o que a AD nos relata sobre o 

que já foi dito. 

Trabalha-se nesse corpus com a noção de memória, compreendida não em 

um sentido psicologista da memória individual, mas referente “ao sentido de memória 

social inscrita em práticas discursivas nas Instituições que a produzem” (PÊCHEUX, 

1999, p. 50). 

Diante do discurso jornalístico relacionado ao objeto dessa pesquisa, o 

patrimônio da EFMM, tem-se uma memória colocada em funcionamento e que vai 

trazer sentidos: referência à origem dessa localidade, também pertencente ao país, 

bem como ao patrimônio cultural e à relação do Estado com este bem cultural. 

Retrata como surgimento do sentido de nacionalidade e de pertencimento do 

patrimônio com essa identidade nacional e local.  

Este elemento de pertencimento do patrimônio enquanto identidade reforça a 

referência do que compreende-se como nação, sob o efeito que denota o discurso 

jornalístico evocando imagens e à memória para basear o seu discurso, é que este 

acontecimento de construção da EFMM reivindicava nossa identidade, pois foi 

resultado de conflitos entre os interesses brasileiros e bolivianos. 

Assim, entende-se que a memória social se confronta com uma atualidade em 

que se encontra uma nova ordem de sentidos, fazendo surgir sentidos vinculados a 

nossa identidade nacional. Também se evidencia que o sujeito jornalista confronta-se 

com vários efeitos de sentidos que estarão em disputa conforme uma formação 

ideológica. Nessa posição, o sujeito-autor interpretará e produzirá os sentidos de seus 

discursos. 

Primeiramente, ocorreu o recorte das notícias selecionadas no G1 Rondônia 

que trazem como assunto a EFMM para realizar análise. Tais recortes são definidos 

por Orlandi (1984, p. 14) como uma procura para a compreensão de relações 

significativas na construção de sentidos, “são feitos na (e pela) situação de 

interlocução, aí compreendidos um contexto (de interlocução) menos imediato, o da 

ideologia”.  

Ao decorrer da análise destes recortes foram verificadas as repercussões do 

discurso jornalístico que se manifestam nas notícias do Portal G1 Rondônia, onde 

Foucault (1995, p. 114) assevera que tais recortes “não [possuem um] enunciado em 
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geral, livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de uma 

série ou de um conjunto desempenhando um papel no meio dos outros, neles se 

apoiando e deles se distinguindo”.  

Assim, trabalha-se mostrando as reportagens noticiadas no Portal G1 

Rondônia e a realização da análise, pelo prisma da AD.  

 

5.1.1 “Revitalização da Madeira-Mamoré, em RO, recomeça no final de 

setembro”  

 

Ex-ferroviários farão limpeza do complexo da estrada de ferro, em Porto 

Velho. Comemoração do centenário da cidade terá que acontecer em outro 

local. 

Por G1 RO 

07/09/2014 11h10 - Atualizado em 07/09/2014 11h10 

 

A matéria que analisa-se neste tópico: “Revitalização da Madeira-Mamoré, 

em RO, recomeça no final de setembro”, foi publicada pela reportagem G1 Rondônia 

em 07/09/2014 e intenta a defesa dos interesses da preservação e conservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Rondônia, mais especificamente, a EFMM (ver 

Figura 9). 
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Figura 9 - Oficina do complexo foi tomada pela cheia histórica do Rio Madeira. 

 

  

  Fonte: (Foto: Gaia Quiquiô/G1). 

 

A memória discursiva evocada por este discurso jornalístico diz sobre a 

relevância da preservação do Patrimônio Cultural EFMM, haja vista que a constituição 

da cidade de Porto Velho se deve ao estabelecimento dos sentidos na construção da 

mesma. Assim, percebe-se que este recorte através do sujeito-autor apresenta a 

necessidade de revitalização de um símbolo para a identidade local e nacional, os 

quais os seguintes enunciados estabelecem esta percepção: 

 

A revitalização do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 
(EFMM), em Porto Velho, será retomada no final de setembro, com 
a limpeza da oficina e das locomotivas.  
 
Os ex-ferroviários executarão o projeto de revitalização do 
patrimônio histórico, danificado pelas águas durante a cheia 
histórica. 
 
O complexo será fechado para reforma dos galpões e prédios 
menores, bancos da praça, banheiros, deck e trilhos.  

 

Assim, os três enunciados acima presentes no discurso da matéria do Portal 

G1 Rondônia asseveram efeitos de sentido de certeza da reestruturação do 
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patrimônio, principalmente ao estipular o tempo para tal concretização deste 

procedimento. Além do mais, explicam os motivos desta revitalização no sentido de 

vínculo e importância deste local reconhecido pela comunidade que dele vivencia 

memórias. Também em permitir compreender a importância do bem material e da 

preservação de uma memória local acarretada pela Revolução Francesa, do bem 

como herança.  

Do mesmo modo possibilita a concepção da identidade enquanto materialista, 

a partir da noção do autor ter estabelecido o seu pertencimento através deste 

patrimônio. Assim, segundo Orlandi (2011, p. 9), a “identidade legitimante cria uma 

sociedade civil”, pois é através dessa impressão que pode trazer a possibilidade de 

“lembrança” que surge na linguagem. 

Além disto, o recorte através destes enunciados traz “a revitalização da 

Madeira-Mamoré”, onde o que se percebe é uma evocação à população local de 

mostrar a revigoração de recuperar na qualidade de um patrimônio como fator 

simbólico sua identidade local, tornando e preparando, portanto, um espaço mais 

adequado enquanto bem cultural da cidade de Porto Velho, já que de acordo com 

Orlandi (1990) a questão da identidade envolve de maneira constante o fluxo da 

história. Assim, o sentimento de pertencimento se instaura nesta comunidade e 

dispõe a inserção do sujeito enquanto indivíduo, enquanto sociedade e ao grupo que 

pertence. 

Diante disto, é importante mostrar as condições de produção nas quais as 

notícias foram produzidas. Assinalando que a revitalização do complexo da EFMM, em 

Porto Velho, será retomada no final de setembro de 2014, a partir da limpeza da oficina e 

das locomotivas. Os meios serão obtidos via recursos de compensação social das Usinas 

Hidrelétricas alocadas no Rio Madeira. Também, a execução do projeto de revitalização 

do Patrimônio Histórico, danificado pelas águas durante a cheia histórica de 2014, estará 

sob a égide dos ex-ferroviários.  

Os enunciados do recorte mostram a compreensão sobre a revitalização 

pertinente que pode ser “interpretada” como profícua para dar o “sentido” real da 

relevância do “discurso” sobre esse patrimônio tombado, e, tido como de grande valor 

histórico e cultural à identidade tanto amazônica quanto nacional. Nota-se que o 

discurso do Presidente da Associação dos Ex-ferroviários se filia a outros discursos, 

como o de que essa revitalização será fator de continuidade ao estímulo à demanda 

pela atividade turística pertinente na cidade de Porto Velho. 
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Toda a terra acumulada na oficina, rotunda, gerador e maquinários 
será retirada.  
 
Três locomotivas serão lavadas e, futuramente, reformadas para 
voltar a funcionar.  
 
“Estamos esperando a convocação dos órgãos para iniciar o 
trabalho", afirmou o presidente da Associação dos Ex-ferroviários, 
José Bispo de Moraes. 
 
A limpeza dos 10 metros ao redor da área da oficina também será 
feita pelos ex-ferroviários. 

 

Do ponto de vista de Orlandi (1996, p. 49), esse fato demonstra que “esse 

sujeito que se define como ‘posição’ é um sujeito que se produz entre diferentes 

discursos”. Além do mais, traz a relevância da constituição da memória discursiva 

através da oralidade e não apenas do que advém do fato apenas escrito, tendo em 

vista quando o sujeito-autor utiliza-se de outros sujeitos para o embasamento da 

constituição do seu discurso jornalístico. 

 

“Estamos esperando a convocação dos órgãos para iniciar o 
trabalho", afirmou o presidente da Associação dos Ex-ferroviários, 
José Bispo de Moraes. 

 

"Quando fecharmos, o funcionamento ocorrerá com horário fixo de 
visitação para o público. A rampa ficará fechada e a entrada será 
apenas pelas escadarias”, explicou o secretário Antônio Geraldo 
Afonso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo 
(Semdestur). 

 

De acordo com o presidente da Fundação Cultural de Porto 
Velho (Funcultural), Cristhian Camurça, o fechamento para a 

reforma ainda não tem data definida, mas deve acontecer em 
breve, por isso, a comemoração de 100 anos de criação da capital, 
em 2 de outubro, provavelmente não poderá ser realizada no 
complexo. 

 

Neste último enunciado, observa-se que o sujeito-autor destaca a palavra 

Porto Velho, que remete o sujeito-leitor ao Portal G1 Rondônia, ao clicar no mesmo, 

reportando-se à página inicial do referido portal, como forma de acompanhamento de 

outras reportagens referentes à atualidade do mesmo. 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/cidade/porto-velho.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/cidade/porto-velho.html
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Em continuidade, o recorte reproduz a preocupação dos órgãos competentes 

com o Patrimônio de grande relevância para a comunidade local de Porto Velho, já 

que retoma a concepção de que o trabalho de revitalização abrange toda a área da 

EFMM até a Igreja de Santo Antônio e será acompanhado por técnicos do IPHAN e 

do Ministério Público do Estado (MPE), os quais podem ser melhor visualizados nos 

seguintes enunciados: 

 

O trabalho compreende toda a área da EFMM até a Igreja de Santo 
Antônio e será acompanhado por técnicos do Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) e do Ministério Público do 
Estado (MPE).  
 
O complexo será fechado para reforma dos galpões e prédios 
menores, bancos da praça, banheiros, deck e trilhos.  
 
Para isso, técnicos do Iphan devem discutir com a Prefeitura de 
Porto Velho a colocação de grades provisórias na entrada da praça, 
sem interferir na visibilidade da paisagem. 

 

Evidencia-se que o sujeito-autor preocupa-se em apontar as principais 

diretrizes a serem tomadas pelos responsáveis pela obra em questão, assinalando 

principalmente os lugares onde se darão as obras e os órgãos que estarão à frente do 

empreendimento, acarretando ao leitor o efeito de sentido de reforçar a veracidade da 

revitalização do patrimônio e mostrando o interesse dos órgãos competentes, 

principalmente o IPHAN que é responsável pela preservação dos bens culturais 

nacionais. Daí se depreende que a “interpretação” que o “discurso” produz é que 

haverá um trabalho de proteção à área do projeto e o beneficiamento da população 

em geral, principalmente, no âmbito da segurança, após a reforma. Vista sob a melhor 

ótica no enunciado abaixo: 

 

Após a reforma, um posto fixo da Polícia Militar deve ser instalado 
para atender a região central da cidade e realizar rondas na área. 

 

Há de ser ressaltado o fato de que o responsável pela matéria no seu geral 

faz uma narrativa descrevendo os fatos de uma maneira que gera influência por meio 

das impressões disseminadas sobre a questão da revitalização da EFMM. Assim, o 

sujeito do discurso é um narrador, que transmite os fatos em seu sentido conexo. 
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Percebe-se que os sentidos enaltecidos se revelam por um discurso no qual 

interpreta-se atravessado pelo Estado, como o responsável por trazer de volta o 

símbolo da memória que identifica essa região e nação. Mas, ao mesmo tempo que 

carrega esse discurso, diante dos outros discursos que poderiam ser representados 

na notícia sobre o patrimônio, objeto deste estudo.  

Conforme Orlandi (1999, p. 61-62), “para falar disso retomamos o fato de que 

falar é esquecer. Esquecer para que surjam novos sentidos que já foram possíveis, 

mas foram estancados em um processo histórico-político silenciador. São sentidos 

que são evitados, de-significados”.  

Pode-se observar que este narrador, que é o sujeito do discurso proferido na 

matéria, tenta cumprir com a “objetividade” que é empregada como base para o 

jornalismo. Quando se analisa sob o prisma da AD, compreende-se que este sujeito 

fala a partir de outros discursos existentes e orientados pelas normas da Instituição a 

qual pertence, ou seja, segue uma ordem política e ideológica.  

O sujeito-autor através do seu posicionamento ideológico aponta um efeito de 

sentido por meio do detalhamento de pontos que evocam a memória discursiva sobre 

o patrimônio, através da revitalização da identidade local onde há a materialização da 

reforma deste patrimônio. Além do mais, ele reforça seu discurso em informar ao 

sujeito-leitor a não preocupação com a comemoração dos 100 anos, haja vista que 

ocorrerá em outro local (silenciamento de sentidos), analisado no seguinte enunciado: 

 

O fechamento para a reforma ainda não tem data definida, mas 
deve acontecer em breve, por isso, a comemoração de 100 anos de 
criação da capital, em 2 de outubro, provavelmente não poderá ser 
realizada no complexo. 

 

Por fim, conclui-se que a presença no recorte de “sujeitos” que são partes 

constantes da administração de órgãos cujos interesses convergem para onde se 

materializa o “discurso”, no caso, o Presidente da Associação dos ex-ferroviários da 

EFMM, SEMDESTUR e FUNCULTURAL participam ativamente na prestação de 

informações sobre o empreendimento, e consequentemente produzindo 

“interpretações” para dar “sentido” aos “discursos proferidos”.  

E permitem constatar e reafirmar a importância do Patrimônio Cultural da 

EFMM nas condições de produção, referente às comemorações da Cidade de Porto 
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Velho, já que os “fatos históricos”, ou seja, o trabalho da memória remete a este 

patrimônio como ponto inicial na constituição desta cidade. 

 

5.1.2 Falta de segurança prejudica turismo em monumento histórico de 

Rondônia 

 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré virou ponto de drogas, dizem 

comerciantes. Visitantes também reclamam de abandono na região turística de 

Porto Velho. 

Por G1 RO 

08/04/2015 12h17 - Atualizado em 08/04/2015 15h27 

 

A próxima reportagem que analisaremos é: “Falta de segurança prejudica 

turismo em monumento histórico de Rondônia”, notícia editada pela reportagem G1 

Rondônia em 07/09/2014. Tal matéria produz efeitos de sentidos referentes à 

comercialização e uso de substâncias entorpecentes no complexo da EFMM, a qual tem 

acarretado efeitos deletérios ao comércio e sérios prejuízos ao turismo no local, 

reproduzindo diante deste fato reclamações de vendedores ambulantes e moradores que 

visitam a região (ver Figura 10).  
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Figura 10 - Espaço da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 

 

Fonte: Ísis Capistrano/ G1. 

 

O sujeito-autor deste discurso exalta a apreensão ao sujeito-leitor do uso indevido 

do Patrimônio Cultural de grande importância para a população local através da 

comercialização de substâncias entorpecentes, que tem trazido danos à população que 

se utiliza deste bem, ao qual podem ser melhor visualizados no seguinte enunciado: 

 
O comércio e uso de substâncias entorpecentes no complexo da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), patrimônio histórico na 
Zona Central de Porto Velho, têm afetado o comércio e prejudicado 
o turismo no local. 

 

Além disso, reafirmando seu discurso jornalístico, o sujeito-autor utiliza-se de 

enunciados que asseveram efeitos de sentidos quanto ao comércio ilegal de substâncias 

ilícitas questionada pelos comerciantes locais e moradores visitantes, no presente 

enunciado: 

 

A reclamação é de vendedores ambulantes e moradores que 
visitam a região. 
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Observa-se também neste enunciado que o sujeito-autor conduz o sujeito-leitor 

ao silenciamento que existia frente a esta prática de entorpecentes neste patrimônio, já 

que a palavra reclamação ao iniciar sua narratividade, nos faz ter esta concepção, a 

mesma é sinônimo relacionado a protesto, queixa e exigência.   

A partir desta provocação da população local às autoridades competentes, o 

sujeito-autor mostra ao leitor a “outra realidade” frente à posição destas autoridades sobre 

a forma como irão agir a respeito da preservação do Patrimônio da EFMM, o qual temos: 

 

A Secretaria Estadual de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) 
informou que há um projeto para que câmeras de segurança sejam 
instaladas na área central para coibir as práticas e garantir a 
segurança. 

 

Assim sendo, o sujeito-autor retoma em seu discurso jornalístico que a SESDEC 

repassa a tranquilidade da existência de um projeto de segurança no local do patrimônio, 

porém, nota-se dois tempos frente a isso: passado e presente sobre a segurança local. 

Também, reafirma tais enunciados através do trabalhador Aldenir Moura:  

 

No local, é comum ver usuários de drogas sentados no deck da 
estrada e a situação deixa vendedores ambulantes e visitantes 
apreensivos. 

 
Aldenir Moura trabalha no complexo aos finais de semana e relata 
que a situação já é antiga. "Se houvesse fiscalização da polícia e 
até mesmo da prefeitura, isso poderia ser melhor. O pessoal não 
vem visitar por que tem medo de ser roubado", lamenta. 

 

Novamente o sujeito-autor recorre a terminologia “Reclamação” para dar 

entoação à veracidade dos fatos históricos de sua narratividade. Porém, desta vez ele 

utiliza da apelação por parte dos visitantes, o presente enunciado nos afirma tal 

assertiva: 

 

Reclamação também dos visitantes. 
 

 

Em seguida, o sujeito-autor reforça seu discurso jornalístico ao acionar a 

narratividade de um visitante, como forma de expressar indignação do mesmo. 
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Ademais, ele ainda emprega a terminologia “esbravejou” para reforçar seu 

“sentimento de raiva” frente a situação:  

 

"Isso é o tempo todo! Nunca vai parar", esbravejou Luiz Melo, 

referindo-se a uma possível venda de drogas no local, em plena luz 
do dia. Para o turista, o abandono na região estimula os supostos 
usuários de drogas a irem sempre ao complexo para o consumo de 
entorpecentes. 

 

Mais adiante em sua narratividade, o sujeito-autor deixa claro a iniciativa do 

jornal na busca de esclarecer da SESDEC a referida problemática de venda e 

consumo de entorpecentes no Patrimônio Histórico EFMM, e repassa ao sujeito–leitor 

a responsabilidade do 1º Batalhão da Polícia Militar em manter a segurança do 

mesmo. O seguinte enunciado permite tal entendimento: 

 

Procurada pelo G1, a Sesdec alegou que a responsabilidade pela 

segurança e patrulhamento na EFMM é do 1º Batalhão da Polícia 
Militar (1º BPM), mas informou que um projeto de instalação de 
câmeras de segurança na área central para inibir ações 
semelhantes está em andamento. Mas a pasta não estipulou 
prazos para a conclusão da implantação da iniciativa. 

 

Contribuindo com esta assertiva, o jornal introduz a narratividade de outro 

sujeito, presente no enunciado abaixo: 

 
Já o tenente coronel do 1º BPM, Aurélio Serpa, disse que há 
fiscalização na praça. No entanto, de acordo com o militar, não há 
efetivo de policiais para monitoramento ininterrupto. Ainda assim, 
Serpa destacou que a polícia tem dado atenção especial às praças 
públicas, por meio da operação "Saturação", em que os agentes 
realizam abordagem e revistas pessoais nos logradouros públicos 
em questão, como a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.  

 

Visualizou-se, no discurso jornalístico, a narratividade do sujeito-autor e 

também outros sujeitos que os auxiliaram neste discurso: vendedores ambulantes, 

moradores que visitam, SESDEC e 1º BPM. Assim, pode-se discernir que a 

comercialização e o uso da droga são as conjunturas que podem ser interpretadas, 

como fatores fundantes e essenciais para a materialização do sentido concreto do 

papel de destaque que assume o discurso, inerente à segurança efetiva do patrimônio 
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tombado por parte das autoridades competentes, visando sua preservação e 

conservação e assegurando seu grande valor histórico e cultural. 

Nota-se que os discursos do senhor Aldenor e do turista Luiz Melo se 

completam, já que assumem sentidos permeados pela necessidade de fiscalização,  e 

monitoramento a ser exercidos tanto pela polícia quanto pela prefeitura, podendo ser 

interpretados como tomada de decisão que irá suprir as expectativas e os anseios de 

todos os que trabalham e que visitam o patrimônio tombado, já que da forma como a 

questão está sendo conduzida estão abertos precedentes ao aumento acelerado da 

criminalidade atrelada ao cenário das drogas naquele local. 

No que se concerne ao discurso da SESDEC repassando a responsabilidade 

pela segurança e patrulhamento na EFMM ao 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), 

implica em um sentido em real da cobrança por determinação de prazos para a  

execução do projeto de instalação de câmeras de segurança na área central, pois 

assim, essa medida pode ser “interpretada” como a geração de instrumentos com 

finalidade primordial de inibir as ações perpetradas pelos partícipes da criminalidade 

no local pertinente. 

No que se refere ao “discurso” proferido pelo Tenente Coronel Serpa, existe a 

fiscalização, mas o efetivo de policiais para monitoramento ininterrupto é insuficiente, 

o que pressupõe um sentido “verdadeiro” da atenção especial dada às praças 

públicas, por meio da operação "Saturação", produzindo um efeito que pode ser 

interpretado como positivo, já que os agentes realizam abordagens e revistas 

pessoais nos logradouros públicos, como a EFMM.  

A AD, neste caso, demanda a observação do encontro dessas ordens na 

análise da linguagem, “a noção de fato que, por sua vez, deriva de um deslocamento 

produzido sobre a noção de dado” (ORLANDI, 1992, p. 115).  

Desta perspectiva analisa-se o fato que leva a considerar o texto não como 

um documento, mas sim, como um discurso, pois a memória se conforma levando em 

conta os elementos submetidos à análise no movimento contínuo entre descrição e 

interpretação pertinente à falta de segurança prejudicando o comércio e o turismo na 

EFMM, em razão da livre circulação das drogas, consequentemente, da atuação da 

criminalidade neste monumento histórico de Rondônia. 

Ressalte-se que este texto, visto como um fato, e não como um dado, opera 

como objeto representativo da omissão ou ausência das autoridades competentes. 

Essas ponderações conduzem à afirmação de que este texto é uma unidade 
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intrínseca — um todo que resulta de uma articulação — representando assim um 

conjunto de relações significativas conjuminadas tais como, patrimônio, preservação, 

conservação, drogas, comércio, turismo, criminalidade, em uma unidade discursiva.  

Na visão do discurso, o texto por si demonstra ser lugar de jogo de sentidos, 

de trabalho da linguagem, de funcionamento da discursividade (ORLANDI, 1983). 

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

interpretação explicitando a forma como ele gerou sentido, ou melhor, como os 

sentidos estão nele, como ele foi lido. Seu autor não o toma como o ponto de partida 

absoluto (dada a relação de sentidos), nem como ponto de chegada.  

 

5.1.3 MPF recomenda interdição do deck e dos banheiros da EFMM em RO 

 

Estruturas apresentam abandono e riscos para população em Porto 

Velho. Recomendação foi despachada após visita do MPF ao patrimônio 

histórico. 

Por G1 RO 

08/07/2016 15h51 - Atualizado em 08/07/2016 15h51 

 

A matéria em análise intitulada “MPF recomenda interdição do deck e dos 

banheiros da EFMM em RO”, que foi publicada no Portal G1 Rondônia em 

08/07/2016, teve como objetivo proceder uma denúncia sobre o descaso com o 

patrimônio tombado, cujas estruturas apresentam abandono e riscos para população 

em Porto Velho, fato que levou o Ministério Público Federal (MPF) a recomendar que 

a Defesa Civil Estadual proveja a interdição dos banheiros e do deck de madeira da 

área externa do Patrimônio Histórico em Porto Velho, em razão das condições 

insalubres e deletérias que o local está oferecendo aos visitantes.  
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Figura 11 – Deck da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 

 

 
Fonte: Hosana Morais/G1. 

 

No discurso jornalístico presente nesta notícia verifica-se que o sujeito-autor 

inicia o mesmo referindo-se ao órgão competente, responsável pela interdição do 

patrimônio EFMM. Ademais, ele destaca a cidade de Porto Velho em seu discurso, 

possibilitando ao sujeito-leitor remetê-lo a página inicial do G1 Rondônia, como forma 

de induzi-lo a acompanhar outros recortes de diversos assuntos presentes no mesmo.  

Também, a narratividade inicial nos possibilita verificar efeitos de sentido a 

respeito do discurso do sujeito-autor referente ao descaso frente a este patrimônio da 

identidade local. Sendo assim, ele encerra o discurso utilizando do Ministério Público 

Federal (MPF) e aplicação de multa caso não haja conservação da EFMM.  

 

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Defesa 
Civil Estadual faça a interdição dos banheiros e do deck de 
madeira da área externa da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 
(EFMM) em Porto Velho, devido as condições de abandono e 
riscos que o local está oferecendo aos visitantes.  
 
 
A recomendação foi despachada nesta semana após uma visita 
do órgão ao patrimônio histórico. Com a falta de cuidados no 
complexo, o MPF diz que vai procurar a Justiça para aplicar 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/cidade/porto-velho.html
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multa de R$ 10 mil por dia aos órgãos responsáveis pela 
conservação do ponto turístico. 

 

A fundamentação da análise deste recorte, neste caso, as CP do discurso, as 

posições de sujeito, reporta-se ao funcionamento do discurso, sua formação a partir de 

vários depoimentos prestados por órgãos responsáveis e por visitantes no intuito de 

produzir efeitos de sentido ao sujeito-leitor de resposta a sociedade quanto à situação em 

que encontra-se o patrimônio EFMM, que: 

 

Segundo o MPF, a Defesa Civil também deve sinalizar os locais 
que oferecem riscos aos visitantes e apresentar um relatório 
técnico sobre as medidas adotadas. Após receber a 
recomendação, o órgão tem até dez dias para cumprir. 
 
A Defesa Civil Estadual informou que a recomendação foi 
recebida na última segunda-feira (4), mas afirma que a 
competência de isolamento é da Coordenadoria da Defesa Civil 
Municipal devido a prescrição legal da legislação.  
 
Para João Ribeiro que trabalha com passeios turísticos há cinco 
anos na EFMM, o isolamento do deck já deveria ter ocorrido 
desde o início de 2015. "Quase toda semana alguém cai nesse 
deck, a falta de revitalização está o deixando cada vez pior, daqui 
uns dias alguém pode acabar se machucando de forma mais 
grave", disse. 
 
Segundo a assessoria da Prefeitura de Porto Velho, a Secretaria 
Municipal de Serviços Básicos (Semusb) está cumprindo as 
exigências da Justiça Federal e constantemente faz reparos no 
local, desde o fim da cheia histórica de 2014. 
 
O casal Rivanir Andrade e Marinalva Moreira veio de Ariquemes 
para visitar o ponto turístico. Eles afirmam que a falta de cuidado 
os deixam tristes. "Eu nunca tinha vindo aqui, somente vi fotos e, 
hoje, decidimos visitar a cidade e passar por aqui, mas só 
guardarei lembranças da beira do rio, pois o local está bem 
degradado depois da enchente", disse Marinalva. 

 

O enredamento que dá origem à “interpretação” da matéria em si se refere às 

medidas tomadas pelo MPF de interdição dos banheiros e deck, confronte o descaso 

com o patrimônio tombado EFMM, neste sentido, consubstanciando-se como 

componentes elementares para dar vazão ao sentido “exato” e imprescindível em 

relação à geração do discurso, no que diz respeito à restauração das estruturas 

supracitadas visando à segurança da população em Porto Velho. 
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Nesta conjuntura deve-se ressaltar que o texto “descreve o conteúdo 

conjuntamente à sua interpretação” (PÊCHEUX, 2006, p. 50). Assim, nota-se as CP e 

o funcionamento da memória, “como uma formação discursiva para dar entendimento 

de sentido do reportado” (ORLANDI, 1999, p. 44). 

Na análise do texto se depreende que o sujeito está inserido na conjuntura do 

descaso a um patrimônio tombado no sentido de sua preservação e conservação, 

posicionando o seu discurso, com o papel relevante para a interpretação e 

constituição do significado. Embasado na noção de Pêcheux (1988), “a interpretação 

é um gesto, isto é, um ato no nível simbólico. É o lugar próprio da ideologia em que a 

interpretação é “materializada pela história”. Tal perspectiva de descaso podem ser 

melhor visualizadas nos seguintes enunciados: 

 

"Quase toda semana alguém cai nesse deck, a falta de 
revitalização está o deixando cada vez pior, daqui uns dias 
alguém pode acabar se machucando de forma mais grave", 
disse. 
 
Como os banheiros da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré ainda 
não foram reformados e estão trancados, a prefeitura 
disponibilizou dois banheiros químicos para os visitantes do local. 
 
"Eu nunca tinha vindo aqui, somente vi fotos e, hoje, decidimos 
visitar a cidade e passar por aqui, mas só guardarei lembranças 
da beira do rio, pois o local está bem degradado depois da 
enchente", disse Marinalva. 
 

 

No prisma do discurso, este se constitui sobre o primado do interdiscurso: 

todo discurso produz sentidos a partir de outros sentidos já cristalizados na 

sociedade, ou seja, o MPF interpreta a realidade da necessidade de interdição do 

patrimônio histórico gerando o “sentido” cristalizado de tomada de providências por 

parte das autoridades competentes, no caso, a Defesa Civil, SEMUSB, SESDEC 

IPHAN, produzindo a memória discursiva conformando esses “sentidos” legitimados 

na sociedade e que são “reavivados” no intradiscurso. 

Explicita-se, nesse movimento de sentidos, a dialeticidade da linguagem, 

como por exemplo, quando o G1 tentou contato com o IPHAN, este não deu retorno 

até a publicação deste recorte, e se revelar em outros. Como, por exemplo, quando a 

SESDEC utiliza-se do seguinte enunciado: 
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Um projeto de vídeo monitoramento foi planejado e apresentado 
ao IPHAN, porém somente a União poderia disponibilizar o 
recurso para a execução do projeto. 

 

Nota-se que entre o dito e o não-dito conduz-se à fala do sujeito-entrevistado, 

emergindo, dessa forma, a possibilidade do movimento dos sentidos, de outros 

sentidos do discurso, os quais são estabelecidos nas sequências discursivas tais 

como: 

"Quase toda semana alguém cai nesse deck, a falta de 
revitalização está o deixando cada vez pior, daqui uns dias 
alguém pode acabar se machucando de forma mais grave"(João 
Ribeiro). 
 
"Eu nunca tinha vindo aqui, somente vi fotos e, hoje, decidimos 
visitar a cidade e passar por aqui, mas só guardarei lembranças 
da beira do rio, pois o local está bem degradado depois da 
enchente" (Marinalva). 

 

Esses enunciados são compreendidos por Orlandi (1992, p. 20) como “[...] 

diferentes regiões que recortam o interdiscurso e que refletem as diferenças 

ideológicas, o modo como às posições dos sujeitos, seus lugares sociais aí 

representados, constituem sentidos diferentes”.  

Nesta conjuntura discursiva, o texto organiza em sua discursividade o “fato” 

da imprescindibilidade da tomada de providência por parte das autoridades, no que é 

inerente à revitalização do deck e dos banheiros, e a consequente “materialização” da 

demanda por esses pontos turísticos do patrimônio histórico EFMM, e, assim, atender 

aos anseios da população de Porto Velho. 

Em consonância com Orlandi (1996, p.58):  

 

Os dados não têm memória, são os fatos que nos conduzem à memória 
lingüística. Nos fatos temos a historicidade. Observar os fatos de linguagem 
vem a ser considerá-los em sua historicidade, enquanto eles representam um 
lugar de entrada na memória da linguagem, sua sistematicidade, seu modo 
de funcionamento. Em suma, olharmos o texto como fato, e não como um 
dado, é observarmos como ele, enquanto objeto simbólico, funciona. 
 

Revela-se, nesse movimento de sentidos que esse jogo ideológico entre o 

dito e o não-dito é que obriga o leitor a falar, surgindo, assim, a possibilidade do 

movimento dos sentidos, de outros sentidos do discurso, os quais são estabelecidos 
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nas formações discursivas, entendidas por Orlandi (1992, p. 20) como “[...] diferentes 

regiões que recortam o interdiscurso e que refletem as diferenças ideológicas, o modo 

como às posições dos sujeitos, seus lugares sociais aí representados, constituem 

sentidos diferentes”. 

Em suma, pela noção de interpretação desenvolvida e pela consideração de 

que sujeito e sentido são constituídos pela ordem significante na história, ficam 

visíveis as relações entre sujeito, sentido, língua, história, inconsciente e ideologia 

(ORLANDI, 1996). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo em questão demandou discorrer sobre o discurso jornalístico do 

Portal G1 Rondônia a respeito do Patrimônio Histórico e Cultural EFMM no recorte de 

2014 a 2016. Para isso, busca-se na AD de linha francesa, trabalhos especificamente 

de Michel Pêcheux e Eni Puccineli Orlandi o referencial teórico para a reflexão acerca 

do objeto de pesquisa.  

O discurso dos sujeitos se subordina às condições de sua produção, isto é, 

leva-se em conta tanto as conjunturas da enunciação desse discurso enquanto sócio-

histórico e ideológico em que ele se inclui. O linguístico é pensado sempre atrelado ao 

histórico-social. 

Portanto, tal discernimento linguístico enquanto histórico-social é pertinente à 

memória discursiva, já que significa ao mesmo tempo um aprofundamento e 

deslocamento sobre a formulação discursiva e que se destaca por tornar a AD 

intrinsecamente ligada com o discurso na história, propiciando uma probabilidade 

referente à memória na materialidade da língua.  

Diante disto, compreender os enunciados das notícias como construções 

sociais dispõe a concepção de que são dizeres assinalados tanto pela cultura 

jornalística quanto pela cultura em geral. Em razão de se constituir uma prática 

discursiva legitimada pela sociedade como geradora e disseminadora de cultura, o 

discurso jornalístico edificou, no decorrer do tempo, uma imagem de confiança. Esta 

imagem contribui para transformar o jornalismo em um discurso autorizado.  

Esse fato acarreta a necessidade de se estudar o texto/discurso de jornal 

visando o seu entendimento não apenas de como o texto produz sentido, mas 

também, para qual sociedade historicamente determinada ele produz sentido.  

Decorrente dessa conjuntura tem-se que a análise/discurso de jornal como 

uma atividade intrínseca, não restrita ao texto; carrega para si uma exterioridade. Daí 

a relevância dos gestos de interpretação advindos da noção de arquivo do patrimônio 

e da constituição histórica da EFMM. 

Por fim, nos discursos selecionados observa-se como a população local tem 

grande integração com o efeito simbólico que o patrimônio representa e percebe-se 

como consta um descaso com um elemento que é tão importante para a memória e 

identidade local, já que nas três notícias analisadas discursivamente no período de 
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2014 a 2016 foi possível evidenciar efeitos de sentidos de que a EFMM têm sua 

relevância para a sociedade local, porém este Patrimônio encontra-se em efeito de 

sentido de abandono pelas autoridades locais, principalmente. Além disso, é relevante 

frisar que estas autoridades juntamente com a população tem a missão enquanto 

sujeitos sociais de resguardar seus patrimônios como é o caso da EFMM. 

Em vários pontos os efeitos de sentidos já estão evidentes nos recortes deste 

estudo, mas como este trabalha com um enfoque científico pautado na AD de linha 

francesa, parte da posição do processo de análise discursiva. Ou seja, as notícias não 

foram analisadas empiricamente (do fato concreto, da realidade evidente), mas pelo 

viés materialista em que nos possibilita analisar o processo de constituição desses 

efeitos produzidos nesse discurso jornalístico. Justamente alcançando o objetivo 

proposto de compreensão dessa construção discursiva referente ao patrimônio 

“Estrada de Ferro Madeira-Mamoré” e a sua relação com a memória e os efeitos 

identitários.  
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ANEXO A – Matéria sobre a revitalização da Madeira-Mamoré, em RO, recomeça no 

final de setembro 
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ANEXO B – Matéria sobre a falta de segurança prejudica turismo em monumento 

histórico de Rondônia 
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ANEXO C – Matéria sobre o MPF recomenda interdição do deck e dos banheiros da 

EFMM em RO 
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