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Rio Urupá 

Há pouco tempo tinha peixe a fartar 

Com nossa ambição começamos desmatar 

Falta arvores, faltam sombras, raiz para proteger 

Se continuar assim, o que irá acontecer? 

Nosso rio está acabando, está assorear 

Precisamos de ajuda, para o rio conservar 

Proteger as suas margens, que estão a desmoronar 

Estão faltando arvores, para sua proteção 

Temos que parar com essa destruição 

Temos que conscientizar da importância natural 

Estamos destruindo, peixes, matas e animais 

A água é importante para o povo beber 

Se acabarmos com o rio, o que os animais vão fazer 

Dizem que somos humanos, então vamos proteger 

Vamos reflorestar para que possamos ver 

Nosso rio renascer, quando formos pescar 

Peixes possam encontrar nos possamos deliciar 

Sabemos que precisamos de nosso rio cuidar 

Para este bem precioso nunca nos faltar 

Você está convidado para nos ajudar 

Por favor, não vai nos decepcionar 

Ontem tudo era natureza, hoje quase tudo tristeza 

A vida está indo embora 

Onde estão os peixes de outrora 

Que saudades, de novas auroras...  

Autor: Gedimar José Martins. Historiador e professor na EEEFM Altamir Billy 

Soares, em Urupá. 

 



 

RESUMO 

A história de uma sociedade é bastante complexa, precisa ser analisada na 

perspectiva de todas as vozes dissonantes. Diante disso, este trabalho tem 

como objetivo analisar as histórias silenciadas sobre a ocupação da região do 

município de Urupá. Para análise, tomamos como objeto de pesquisa a 

dizimação dos índios Urupá no início do século XX; os seringueiros e a 

exploração do grande latifundiário; o Grupo Zorzi, que invadiu a área que hoje 

está o município, no início dos anos 1970; os assentados pela colonização 

planejada pelo INCRA, em 1981, e as promessas não cumpridas. Para dar 

conta da complexidade desses eventos, a metodologia de pesquisa adotada foi 

a história oral. Foram utilizados como fontes os escritos historiográficos sobre 

os índios Urupá, documentos oficiais da colonização produzidos pelo INCRA e 

gravações de entrevistas com os seringueiros, agricultores e funcionários da 

Emater e do INCRA. Na escolha dos sujeitos, um critério simples: ser 

participante da história da ocupação da região. Como método analítico, o 

paradigma indiciário de Ginzburg (1989) é a ferramenta adequada, dadas as 

escassas informações e as fragmentações dos objetos analisados neste 

trabalho. Os relatos dos participantes da pesquisa denunciam as explorações 

do latifundiário; a negligência do Estado como mediador de conflitos agrários; 

os recursos financeiros que não chegaram aos assentados; as histórias das 

lutas cotidianas para sobreviver; as doenças, as intempéries e o sofrimento 

humano na construção de sua territorialidade. 

Palavras-chave: História; Ocupação; Violência; Colonização; Cultura; Migração; 

Assentamento 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The history of a society is very complex, and needs to be analyzed from all 

dissonant voices' perspective. From that point of view, this work aims to analyze 

the silenced stories about the occupation of the region of the city of Urupá. For 

this analysis, we took as object of research the decimation of the Urupá Indians 

in the early twentieth century; the rubber workers and the exploitation of the 

great owners of latifundium; the Zorzi Group, which invaded the area where it is 

the municipality nowadays, in the early 1970's; those who were settled by the 

colonization planned by INCRA in 1981, and the unfulfilled promises. To 

comprise the complexity of these events, we adopted the oral history as 

research methodology. We used as sources the historiographical writings about 

the Urupá Indians, official colonization documents produced by INCRA and 

recorded interviews with rubber workers, farmers and employees of Emater and 

INCRA. To choose the subjects, a simple criterion: to be a participant in the 

history of occupation of the region. As an analytical method, the Ginzburg 

evidential paradigm (1989) is the appropriate tool, because of the scarce 

information and fragmentation of the objects analyzed in this work. The reports 

of the survey participants denounce the exploitation of great landowners; the 

negligence of the State as mediator of agrarian conflicts; the financial resources 

that did not reach the settlers; the stories of everyday struggles to survive; the 

diseases, the bad weather and the human suffering in the construction of their 

territoriality. 

Keywords: History; Occupation; Violence; Colonization; Culture; Migration; 

Settlement. 
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Introdução 

Os homens tendem a escrever a história dos iguais, de grupos sociais 

em que estão ou estiveram inseridos, ou que foram excluídos. Na colonização, 

são lançadas às bases fundantes para a formação de uma sociedade. 

Escrevemos sobre um tempo vivido. De acordo com Eric Hobsbawm (1995), 

“somos cronistas do nosso tempo, escrevemos sobre eventos que somos 

participantes. Escrevemos sobre homens e mulheres, ricos e pobres, crianças 

e adultos, governantes e governados, escrevemos sobre os marginalizados dos 

nossos dias”. Assim, grandes intelectuais estiveram debruçados sobre temas 

de suas épocas, transformaram suas experiências de vidas em teorias nas 

Ciências Sociais: Richard Hoggart (1973), As Utilizações da Cultura; Pierre 

Bourdieu (2002), O Poder Simbólico; Michel De Certeau (2011), A Invenção do 

Cotidiano; Arte de Fazer. Essas obras nos mostram a importância da pesquisa 

acadêmica sobre as experiências de vida.   

Nesse sentido, não refuto a minha missão ao escolher como tema de 

pesquisa uma história do qual sou participante. Porque sou oriundo dessa 

gente não letrada, que possui valores considerados de menor importância 

pelas elites econômicas e políticas, andei com essa gente que anda com os 

pés no chão quente e pedregulhoso, mas que têm sempre um sorriso no rosto, 

com sua linguagem cheia de sabores, malicia, carregada de bom senso. 

Trabalhei na roça como e com essa gente roçando e derrubando florestas, 

plantando e colhendo lavouras e, algumas vezes, dividimos marmita de boia 

fria, bebemos no mesmo copo. Assisti jogos de futebol à beira de campos de 

terra batida, onde essa gente se divertia e bebemos cachaças juntos nos finais 

de tarde. Foi com essa gente que aprendi a montar a cavalo, jogar o laço, tirar 

o leite das vacas e, algumas vezes, participamos de rodeios. Vivi o descaso, o 

abandono do poder junto com essa gente que tiveram suas histórias 

silenciadas pelo poder político nas histórias das instituições de poder. Também 

tenho consciência dos perigos que, emanante dessas paixões pessoais, podem 

tornar-se armadilhas, levando me para imparcialidades nas análises. Mesmo 

assim, não abro mão de trazer para esta narrativa das histórias silenciadas a 

história de vida da minha família, que chegou à região, no mês de setembro de 

1983. Das minhas experiências vividas, como participante deste tempo.  
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Todas as sociedades têm seus valores fundamentais construídos ao 

longo de suas histórias. Esses valores são culturais, são passados através de 

narrativas históricas orais e escritas. Todos os valores religiosos, políticos e 

econômicos, que forjam as bases da formação dos valores morais de uma 

sociedade, são estereótipos construídos historicamente. Assim, com os 

conflitos sociais, preconceitos com as minorias, segregações a grupos 

indesejados, perpassam gerações através da história. Para Josep Fontana 

(2004, p.18), “o racismo, por exemplo, tem muito mais a ver com a história do 

que com a biologia”. Então podemos afirmar que os homens são construções 

históricas. Neste sentido, a missão dos historiadores nas sociedades 

transcende a simples escrita da história.  Temos a difícil missão de mostrar, de 

analisar, de interpretar e esclarecer os fatos que, entre as complexidades dos 

contextos políticos, são escamoteados nas entrelinhas da história oficial. Então, 

ao escolhermos os temas para pesquisar, produzimos conhecimento sobre e 

para o cidadão entender o mundo social em que está inserido.  

A escolha de um tema, de um evento a ser analisado nos métodos 

acadêmicos, exige recorte temporal e o recorte local. São as delimitações da 

pesquisa. Dentro das complexidades nas relações sociais, essas delimitações 

produzem limitações na análise. Um evento social possui causa e efeitos que 

estão enraizados no passado e refletem no presente, daí a importância da 

escrita da história na perspectiva abrangente, inclusiva. Analisar a ocupação da 

região, a partir dos eventos políticos e econômicos, no momento dos 

acontecimentos, incidimos nos negligenciamentos históricos. Neste sentido, 

neste trabalho, não faço delimitações temporal e local. Os índios Urupá 

viveram em uma época que, nos escritos históricos, é delimitada entre 1840 a 

1918. Esses índios com seus hábitos culturais, nômades, perambularam por 

áreas que hoje compreendem três estados da federação: Rondônia, Amazônia 

e Mato Grosso.  

Quando os primeiros seringueiros ocuparam a região, ainda no final da 

década de 1960, a região estudada pertencia ao município de Porto Velho. O 

então Território Federal de Rondônia era dividido em dois municípios; Porto 

Velho e Guajará Mirim. Em 1981, ano em que o INCRA inicia a implantação do 

Projeto de Assentamento Urupá, a área pertencia ao município de Ouro Preto 
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do Oeste e Alvorada D’oeste. As ações do Estado, no sentido de reorganizar, 

de normatizar a região com a colonização, tiveram seu início em 1981 com a 

implantação do Projeto de Assentamento Urupá, o Assentamento Tancredo 

Neves em 1986 e o Assentamento Martim Pescador em 2002. Somente essas 

ações estatais estenderam por mais de duas décadas. Neste período, a mundo 

social teve várias modificações políticas e econômicas. Iníciou-se em um 

regime militar e termina em um governo de viés progressista.  

A escrita dessa história com objetivo de incluir esses grupos, dada as 

necessárias contextualizações, pode dar ao leitor deste trabalho uma falsa 

percepção de repetição, um espécie de efeito borboleta. Isso ocorre porque as 

histórias dos vários atores sociais analisados se entrecruzam, desenvolvem-se 

em contextos similares e, muitas vezes, marcadas pelos mesmos desafios e 

dilemas históricos. Esse método de escrita da história de todos é complexo, 

demanda aprofundamento da pesquisa por meio da leitura dos documentos 

oficiais, documentos não oficiais e nas entrevistas. Tal aprofundamento na 

pesquisa carece de recursos financeiros e tempo, alguns agentes dessas 

histórias, hoje estão em localidades distantes. 

A história contribui para a emancipação do sujeito social, ao passo que o 

torna ativo na sociedade. Neste sentido, o historiador social não utiliza somente 

fatos considerados históricos como objeto de pesquisa. Não se prende aos 

documentos oficiais, escritos sob orientações políticas, permeados de 

subjetividades, descontextualizados da realidade social.  E preciso ir além das 

capilaridades fáceis dos arquivos escritos para produzir um aprofundamento na 

compreensão do mundo social, na busca pelas histórias silenciadas. Os 

homens e mulheres comuns, que labutam no campo, que são parte da base 

econômica da sociedade, não participam das elaborações dos documentos 

oficiais, das escritas gráficas que constroem a normatização do mundo social. 

Esses homens, essas mulheres são parte da história da sociedade. São 

consumidores dessas normatizações produzidas de cima para baixo, de fora 

para dentro. No entanto, por não participarem das convenções das normais 

sociais. Como estas são construídas sem seu conhecimento, buscam subverte-

las nas práticas cotidianas. As normas sociais são imposições dos grupos de 

poder, sobre o fraco.  
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 As histórias silenciadas pela colonização é um mergulho no social, um 

campo auspicioso para pesquisa, requer profundidade, buscar as raízes das 

relações sociais. Para isso, é preciso analisar as atividades cotidianas, 

compartilhar metodologias. Nessas atitudes, nas práticas, nas estratégias, as 

astúcias cotidianas onde vida acontece, encontram-se as raízes culturais dos 

grupos sociais. É na partida de futebol do domingo que se encontra o 

companheiro para roçada de segunda-feira. Na pescaria combina-se como 

levar a borracha até o comércio. Nas reuniões para rezar, decidem-se as 

pautas de reivindicações para a associação. Dessas relações, que são 

políticas, surgem os líderes futuros, vereadores, prefeitos e até deputados. 

O objetivo deste trabalho é escrever sobre as relações sociais, as 

histórias silenciadas deu-se a ocupação e formação do município de Urupá. 

Neste trabalho de pesquisa, trilho alguns caminhos que conheci ainda na 

graduação, pois ainda nos primeiros períodos tive contato com um fragmento 

dos textos de Jules Michelet (1869) A Historie de France. Fui influenciado pelo 

método romântico, literário de escrever a história.  Michelet, o historiador dos 

“silêncios da história”, o historiador romântico provocou me fascínio ao dizer 

que, “Nas galerias solitárias dos Archives por onde eu errei por vinte anos, 

nesse profundo silêncio, os murmúrios vinham, no entanto, aos meus ouvidos” 

(MICHELET 1869, apud RABELO 2011, p 9). Eu ouvia os lamentos do meu pai 

e seus companheiros diante dos descasos do poder público, das misérias da 

existência humana. “Os sofrimentos longínquos de tantas almas sufocadas nas 

suas velhas idades queixavam-se em voz baixa” (ibid). Testemunhei os mais 

dolorido dos sofrimentos humano: a mãe chorar diante do filho doente e não ter 

o alimento para oferecer, o pai, que tinha na filha uma parceira para lutar contra 

as dificuldades cotidianas, perdê-la à morte. 

 

Ao longo da graduação, esse gosto pela história literária da realidade 

vivida, foi tomando forma com as leituras de outros textos, de outras 

disciplinas: Filosofia, Sociologia.  Com o contato com as salas de aulas nos 

estágios supervisionados, veio a percepção sobre a rejeição que o aluno da 

educação básica apresenta com relação à história como disciplina, por sua 

escrita não atrativa, recheada de datas, de feitos políticos e militares. Disso 
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tudo firma a minha compreensão de que a história precisa voltar-se para essa 

gente simples, um projeto de pesquisa é um projeto social. Assim como 

Michelet (1869) ouviu os múrmuros dos arquivos, as fontes deste trabalho 

serão as vozes, os murmúrios que não foram ouvidos por aqueles que 

produziram os documentos oficiais da colonização da região do município de 

Urupá.  

Fontana (2004 p, 19), na obra intitulada “A história dos homens, afirma 

que o seu ponto de partida, a sua aspiração é ajudar na construção do que um 

dia haverá de se chamar, mais apropriadamente, A história de todos”. A ideia 

de escrever a história da ocupação da região do município de Urupá surgiu a 

partir da leitura desse autor.  Para fazer uma história de todos, houve a 

necessidade de começar buscando fragmentos da história dos índios Urupá, a 

ocupação dos seringueiros até a colonização implantada pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

No primeiro capítulo apresento a construção do arcabouço teórico e 

metodológico para sustentação e desenvolvimento da pesquisa. Para sustentar 

a proposta de existência de uma cultura da colonização, apropriei-me de 

alguns conceitos teóricos bastante citados em trabalhos acadêmicos e que 

corroboram com a formação conceitual deste trabalho. Os conceitos de Cultura 

Política, de Gabriel Almond e Sidney Verba (1963), nortearam as discussões 

sobre o tema nos anos 1960; Norberto Bobbio (1998) e José Álvaro Moises 

(1995) possibilitaram construir um pensamento acerca de que a Cultura Política 

é a construção de um conjunto de normas jurídicas e que, a partir deste 

arcabouço jurídico, são normatizadas as ações dos cidadãos dentro da 

sociedade.   

Nesse sentido, a colonização como aparelho jurídico, como um conjunto 

de leis criadas pelo estado brasileiro para normatizar a ocupação das terras, 

com bases fundantes no primeiro projeto de colonização implantado no Brasil 

pelo rei de Portugal, pode ser entendida como uma cultura da colonização. 

Utilizo as concepções de Jean Hébette (2004) sobre o INCRA. Este autor 

chama atenção para a força, a representação de tal instituição, que agia como 

um estado dentro do Estado. Um órgão revestido de poder, onde prevaleciam 

projetos pessoais de funcionários do alto escalão.  As contribuições de Hébette 
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são importantes para entender a colonização como uma ideologia, pensada a 

partir dos conceitos políticos do governo militar, onde não houve espaço para a 

realização da reforma agrária. 

O conceito de história cultural permite tecer uma análise sobre como os 

colonos leem, entendem esse conjunto normal, que estabelece regra na 

sociedade.  Para Chartier (1990, p.16,17), o objeto da história cultural é 

“identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Esse conceito de história 

cultural dialoga com a sociologia cultural em Bourdieu (2012).  A partir de 

relatos de colonos, colhidos nas entrevistas, é possível entender o crescente 

aumento do fluxo populacional em direção à Rondônia nos anos 1970 e 1980. 

Esse aumento populacional foi criando tensões sociais em função das disputas 

pela posse da terra. A partir de pressão social e política, foram criados os 

Projetos de Assentamentos Rápidos, dentre os quais o Projeto de 

Assentamento Urupá e Projeto Tancredo Neves fazem parte e são objetos de 

análise nesta pesquisa.  

Para entender as ações dos colonos, nos anos que seguiram ao 

assentamento, as relações e a formações dos grupos, políticos e religiosos, 

utilizo os conceitos de capital político, capital cultural, capital econômico, 

dialogando com os conceitos de práticas e estratégia de Michel de Certeau 

(2011). O interesse pelos produtos culturais que não estão postos ao mercado 

de bens é operado por seus consumidores, que não são passivos. As práticas 

cotidianas são trocas culturais e buscam, de formas variadas, um lugar que não 

lhes pertence. As contribuições de Certeau são importantes para entendermos 

as ações que, a princípio, apresentam-se despidas de quaisquer interesses nas 

tramas cotidianas. Por exemplo; a participação no time de futebol. A 

participação na novena, ou participação em uma associação. As práticas 

cotidianas podem também ser percebidas nas ações desviantes, subvertendo a 

normatização estatal. O colono que invade o latifúndio, na luta pela posse da 

terra. Essas práticas cotidianas são culturais, são formas de resistência, de 

conquistar um lugar que não lhe pertence.  A partir da utilização deste 

arcabouço teórico torna possível o objetivo da pesquisa, a aproximação de uma 

história de todos.  
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Construída a ideia, a possibilidade de escrever a história da colonização 

a partir do cotidiano das pessoas que viveram a colonização na região do 

município de Urupá, foram feitas cinco viagens, cada uma com durações de 

quinze a trinta dias. Os dias de campos sempre começavam cedo, as primeiras 

entrevistas do dia eram marcadas geralmente para as sete e meia, ou oito 

horas, mas não tinham hora para acabar. As conversas se estendiam, sempre 

chegava um vizinho, amigo que queria contar uma história.  

Dessas pessoas vieram relatos que tornaram possível dar visibilidade 

sobre como chegaram a Rondônia, a luta para conseguir a terra e os dias 

difíceis que passaram quando chegaram à região de Urupá. Suas interações 

nos espaços públicos, as relações entre vizinhos, pessoas nas mesmas 

condições. Como conseguiram sobreviver com quase nada, as dificuldades 

enfrentadas, os momentos de maiores agruras. Como lidavam com a solidão, o 

isolamento em meio da floresta. São histórias com vida, dor, lamento e 

desigualdades. São história com cheiro, com sabor, sentimento de quem 

venceu, são histórias iguais a dos meus pais.  

Essas histórias são de grande relevância para a sociedade, para 

entender com se desenvolveu a região. Para que isso seja feito com eficiência, 

é necessário conhecer e entender a dinâmica da vida, as lutas daqueles que 

andaram nas picadas com cacaio nas costas, onde hoje andam automóveis 

luxuosos sobre a pavimentação asfáltica. Dos relatos e histórias que compõem 

este trabalho, é possível entender parte desta dinâmica: os caminhos 

percorridos, as relações sócias que deram as origens da região pungente que é 

hoje. Para a academia, para a história, é uma discussão para pensarmos em 

novas formas de escrever a história. 

Adoto como método de pesquisa um conjunto de procedimentos para 

responder as complexidades do trabalho de campo, que envolve um amplo 

espaço temporal, com uma variação entre os sujeitos: seringueiros, colonos e 

funcionários públicos.  Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos por serem 

atores nos eventos da colonização. Compartilho metodologias da história oral, 

porque é a única possibilidade para os homens e mulheres não letrados, que 

não são participantes dos grupos detentores de poder, serem sujeitos 

participantes de sua história. Faz-se necessário, para que seja construída uma 
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escrita da história inclusiva, que a história cumpra papel de um projeto social. 

Portanto, entrevistei todos os seringueiros que ocuparam a região na década 

de 1970, um total de seis que ainda estão vivos. Foram gravadas entrevistas 

individuais, pois somente dois deles ainda estão na mesma localidade que 

ocuparam nos anos de 1970. Essas entrevistas iniciaram com fala aberta, em 

que o entrevistado relata sua história, suas labutas cotidianas. A partir da suas 

falas foram elaboradas perguntas para esclarecer pontos importantes para o 

trabalho.  Antes das entrevistas, organizei um questionário esquemático, com 

todos os pontos que deveriam ser abortado nas entrevistas; isso possibilitou 

encontrar respostas para todos os pontos questionados. Em alguns casos, 

voltei ao entrevistado para esclarecer pontos que não convergiam com outro 

entrevistado. Isso aconteceu nos relatos sobre os índios e sobre a ocupação da 

Fazenda Candeias. 

Os colonos que participaram da pesquisa foram escolhidos por critérios 

simples: primeiros foram entrevistados vinte assentados pelo INCRA. No 

entanto, como são pessoas idosas, foi necessário um cuidado maior nas 

entrevistas. O método de coleta de dados neste grupo é o mesmo utilizado em 

toda a pesquisa. Em fala livre, o entrevistado contou sua história e, a partir da 

sua fala, utilizei um questionário para fazer questionamentos em pontos 

pertinentes à pesquisa. O segundo critério utilizado para definição dos 

participantes foi à escolha daqueles agricultores que tiveram sucesso na sua 

propriedade. Neste grupo estão aqueles que compraram suas propriedades e, 

de alguma forma, através de variados tipos de atividades, piscicultura, 

agricultura e pecuária, conseguiram ter êxito econômico. Neste grupo foram 

gravadas duas entrevistas e com outros três sujeitos da pesquisa foram feitas 

observações, conversas com anotações em caderno de campo. 

Os funcionários públicos que participaram da pesquisa foram quatros, 

sendo três funcionários da Emater em Urupá; destes, um foi o primeiro 

administrador eleito por voto direto já que, à época, Urupá não era 

emancipado.  Outro foi o primeiro prefeito eleito do município. O terceiro, hoje 

advogado e vereador em um município vizinho, Ouro Preto do Oeste, fez parte 

da primeira equipe técnica da Emater que atuou na região nos anos de 

1984/85. As conversas com esses participantes se fizeram necessárias para 
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entender vários momentos na história do município, no tocante da agricultura e 

administração, já que não existem arquivos documentais para analisar 

determinados eventos históricos da região. O quarto funcionário é técnico na 

Emater atualmente na cidade de Urupá. As contribuições foram bastante 

importantes para entender a dinâmica da vida dos colonos no campo, desde 

assentamentos no início de 1981 e as mudanças nos cultivos, sucessos, e o 

porquê alguns parecem parados no tempo. 

Na área pertencente ao Projeto de Assentamento Tancredo Neves, que 

no início era Projeto de Assentamento Urupá II, onde no ano de 1984 houve 

um conflito armado entre posseiros e jagunços da fazenda Candeias, com 

vítimas fatais, o silencio ainda é presente.  A violência dos eventos que 

ocorreram naquele ano de 1984 ainda impõe medo e terror ao falar no assunto. 

Diante disso, não foi permitido gravar entrevistas, ou mesmo fazer anotações, 

os colonos só falam na condição de sigilo absoluto, pois ainda temem algum 

tipo de represália, mesmo após trinta e dois.  

A necessidade de escrever sobre as histórias silenciadas, as formas de 

resistências das pessoas excluídas surgiu também porque a historiografia local 

tem uma grande lacuna nesse sentido. Assim, o que se segue nos capítulos 

desta dissertação é uma história que mostra que há gritos e lamentos 

silenciados, daqueles que sofrem das mais profundas desigualdades provindas 

de nossa sociedade. Esses gritos não expressam a necessidade de novos 

métodos na escrita da história.  

Um trabalho de pesquisa, em que os sujeitos são os homens do campo, 

pessoas que têm alma simples, mas intensa e verdadeira, pode levar o 

pesquisador por vários caminhos interpretativos. Para percorrer estes 

caminhos, utilizo o método investigativo paradigma indiciário, desenvolvido pelo 

historiador italiano Carlos Ginzburg (1989).  Este método permite ao 

pesquisador fazer análise simples, a partir de pistas, sinais. Agindo como um 

caçador, é possível chegar a respostas que aproximam da realidade local. Por 

exemplo, na região do Projeto Tancredo Neves, área conflituosa no ano de 

1984, quando perguntado para alguns colonos, sobre a presença de jagunços 

na área da fazenda Candeias, respondem que havia fiscais que andavam pelas 

estradas na carroceria de uma camioneta. Todos dizem que esses fiscais 
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carregavam espingardas nos ombros, revolveres e facas tipo punhal na cintura. 

Que esses fiscais usavam chapéus, barbas por fazer, eram de pouca conversa, 

geralmente tinham um líder que falava pelo grupo. Essas são características de 

jagunços e não de fiscais. Existe uma tendência entre os colonos que não 

estiveram diretamente envolvidos de minimizar a situação conflituosa com os 

jagunços. Esta percepção também se revela nas relações entre seringueiros e 

índios. O paradigma indiciário permite uma leitura contextualizando esses 

processos e movimento interpretativos dos acontecimentos. 

No segundo capítulo, faço uma prévia contextualização do momento 

político em Rondônia em que foram gestados os projetos de assentamentos 

pesquisados, entre 1970 e 1980. Os eventos políticos que norteavam as 

políticas públicas que normatizam a posse da terra têm vieses ideológicos 

construídos ao longo da história no Brasil. O regime militar também colocou em 

prática suas posições ideológicas para determinados seguimentos sociais. 

Hébette nos lembra de que a guerrilha do Araguaia (1967- 1974) teve grande 

influência nas políticas sobre a posse terra no Brasil. A criação do Instituto de 

Colonização e Reforma Agrário fez parte da estratégia do regime. Para 

Hébette, o governo militar não reconheceu as ocupações espontâneas em 

detrimento do grande capital, com discurso político desenvolvimentista.   

As ações para elevação do então Território Federal de Rondônia a 

categoria de estado influenciaram a campanha para atrair maior contingente 

populacional para região, assim como os benefícios para atrair os grandes 

capitais: empresas agropecuárias, madeireiras e empresas de transportes etc. 

Fatores externos também contribuíram: a escassez de chuvas na região 

Nordeste do Brasil; o excedente de mão de obra sem trabalho na região 

sudeste, o avanço da mecanização agrícola nas regiões Centro – Sul e Sul 

foram fatores de grande relevância para o contingenciamento populacional em 

Rondônia nesse período. Neste contexto de efervescência social, expôs-se a 

fragilidade das ações do estado, frente à questão da posse da terra. Dada à 

incapacidade do estado no gerenciamento da distribuição da terra, criou um 

ambiente conflituoso. Como solução, foram adotados os projetos de 

assentamentos rápidos onde a redução da área dos lotes era cada vez mais 

acentuada.  
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Com a ideia de escrever uma história de todos, foi necessário voltar no 

início do século passado para escrever sobre a dizimação dos índios Urupá.  

Fez-se necessário contextualizar esse momento; a construção das Linhas 

Telegráficas sobre o comando do Marechal Rondon. Essa construção tinha 

como objetivo a integração da região com o restante do país, que no momento 

buscava a expansão das fronteiras agrícolas. Nesse período, a região, ainda 

pertencente aos estados de Mato Grosso e Amazonas, era vista como uma 

opção para o desenvolvimento do progresso com base na agricultura. Neste 

contexto foram discutidas e implantadas as políticas indigenistas no Brasil, algo 

feito de cima para baixo.  

Para o pensamento desenvolvimentista da época, os povos indígenas 

eram vistos como impedimento para o progresso. Dentro desse ambiente 

conturbado pelos crescentes conflitos em várias regiões do país, entre índios, 

seringueiros, madeireiros e pequenos agricultores, foram gestados a base do 

Serviço de Proteção ao Índio - SPI.  Em 1914 foi criado por Marechal Rondon o 

Posto Indígena Rodolpho Miranda na região hoje pertencente ao município de 

Ariquemes.  Os índios Urupá aparecem nas escritas antropológicas da 

segunda metade do século XIX, e nos escritos de Rondon. Esses índios têm 

sua última aparição nos escritos históricos em 1918, já no sistema de internato 

no Posto Indígena Rodolpho Miranda, onde provavelmente tiveram seu 

extermínio cultural.  

Ainda no segundo capítulo escrevo uma breve história dos seringueiros 

que ocuparam a região na década de 1970.  Esses homens que olhamos como 

alguém com espírito aventureiro, movidos cada um por suas necessidades, 

seus sonhos de conseguir um lugar seu.  Muitos deles enfrentaram a solidão 

da floresta, o isolamento de amigos e familiares ainda muito jovens. Maioria 

deles saiu da região Nordeste de Brasil, perambulou por vários estados, alguns 

saíram com destino certo, explorar os seringais nas florestas amazônicas. Já 

na região, trabalharam em vários seringais até a chegar à região de Urupá. Nos 

relatos desses homens, percebe-se que, nos anos de 1970, eram 

aproximadamente dez família que trabalhavam na extração do látex na região. 

Hoje somente duas famílias estão na mesma localidade, onde um nordestino 

solitário aportou com seus sonhos e muita coragem. Alguns fizeram o caminho 
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de volta, outros estão morando nas periferias das cidades, trabalhando em 

trabalhos sazonais nas fazendas da região. Essa ocupação que aconteceu em 

todas as expansões das fronteiras agrícolas foi ignorada nas políticas de 

colonização do estado brasileiro.  

No terceiro e último capítulo, farei uma análise da ocupação da região e 

os efeitos da cultura da colonização na formação da sociedade urupaense.  

Começarei com um tópico tratando dos desterritorializados a as longas viagens 

aos confins do humano, parafraseando José de Souza Martins (2014). A partir 

dos relatos dos colonos e a história dos meus pais que foram assentados pelo 

INCRA, na região de Urupá, tecerei uma trajetória dos sofrimentos que esses 

homens, mulheres e criança enfrentaram nos idos dos anos de 1981 para 

conseguir um pedaço de chão para sobrevier. Desde as motivações que 

levaram à tomada de decisão de partir para um novo eldorado, as sofridas 

viagens, as incansáveis espera para receber do INCRA seus lotes, até os dias 

de amarguras na floresta, longe de tudo e de todos. Em seguida farei uma 

descrição e contextualização da criação dos três projetos de assentamentos: 

Urupá (1981), Tancredo Neves (1986) Martins Pescador (2002), que são a área 

do município de Urupá. Essas descrições são com base nos documentos do 

INCRA e em relatos dos colonos. Também analisarei alguns eventos de 

confrontos entre seringueiros e índios, entre colonos e jagunços na área do 

projeto de assentamento Tancredo Neves. 

A partir dos relatos dos sujeitos da pesquisa é possível uma análise 

sobre a utilização das culturas como forma de resistência para as composições 

dos grupos sociais, políticos, religiosos e esportivos.  No início da colonização, 

os homens e mulheres assentados estavam à deriva num mar de floresta, 

longe de seus laços familiares e de amizades. Neste momento, participar de 

um grupo religioso vai além da busca da salvação da alma. Participar do time 

de futebol tem outras necessidades além de manter um condicionamento físico, 

ou um momento de diversão. As trocas culturais como formas de resistências, 

de sobrevivência, mas também como meio de existência em relação ao outro, 

no sentido de suprir a falta dos locos familiares nas equalizações de forças, na 

reorganização do mundo social. As trocas culturais como elementos de 

agregações, estratégia de sobrevivência, acalentador das agruras cotidianas. 
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As utilizações do capital econômico, capital social, e capital cultural na 

formação das novas forças políticas, e na organização do meio social. Na 

conclusão, apresentarei uma análise geral de todos os momentos da 

ocupação, a colonização e a cultura da colonização na região de Urupá1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver mapa de localização do município de Urupá, no quadro de imagens I. 
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CAPITULO I 

POR PICADAS, TRILHAS, CARREADORES E ESTRADAS: OS CAMINHOS 

TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

1.1. A Cultura da Colonização: descrição da experiência entre a política e 

representações  

  

Neste capítulo serão apresentados os conceitos teóricos e 

metodológicos que embasarão as análises do corpus estudado nesta pesquisa. 

Na primeira parte, serão abordados os conceitos de Cultura Política, na 

perspectiva das Ciências Políticas de acordo com Gabriel Almond e Sidney 

Verba (1963), Norberto Bobbio (2000) e José Álvaro Moises (1995). Também 

utilizarei os conceitos de História do Cotidiano, de Michel De Certeau (2011), 

Prática e Representações, segundo Roger Chartier (1990), e o de Poder 

Simbólico de Pierre Bourdieu (2012). Estes arcabouços teóricos dialogam e se 

complementam. Em seguida, será apresentada a metodologia da pesquisa, 

desde a coleta de dados  até o método analítico dos resultados.   

Analisar a cultura da colonização e seus desdobramentos na 

implantação do Projeto de Assentamento que deu origem ao município de 

Urupá é parte importante para entender a formação social da região do 

município de Urupá. Para tal análise, a discussão sobre o tema será norteada 

por um arcabouço teórico amplo, frente a complexidade do fenômeno.  

A história do cotidiano revela as diversidades culturais. Na colonização, 

no momento da ocupação, há lutas silenciosas na busca pelo poder. Neste 

contexto, vão se definindo as culturas que sobrepõem as outras, que serão as 

culturas de poder. As representações analisadas, percebidas na história 

cultural, são construídas a partir da maneira como os indivíduos comuns 

organizam a realidade cotidiana em suas mentes, seus comportamentos e suas 

práticas sociais. Assim, a história cultural tem como objetivo interpretar as 

significações das práticas cotidianas de certo período, em determinado 

fenômeno, em uma dada época, para entender como as pessoas liam o 

mundo.  
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A cultura permite uma variabilidade de interpretações, uma pluralidade, 

sempre relacionada com uma forma de poder ou de resistência, de 

organização do mundo social. Para entender o mundo social, não podemos 

dissociar a tríade cultura, política e economia. Esses aspectos também são 

relevantes para entender a colonização. 

O conceito de cultura política, bastante debatido desde a Grécia, entre 

as formulações clássicas, foi abordado por autores como Montesquieu, 

Rousseau, Tocqueville. A cultura política passa ser supracitado no campo das 

Ciências Humanas, fazendo parte das discussões sobre a tradição política e 

ganha destaque no início dos anos 1960 com as formulações dos americanos 

Gabriel Almond e Sidney Verba (1963), na obra “The Civic Culture”. Para esses 

autores, o termo cultura política “refere-se às orientações, às atitudes 

específicas do sistema político, suas diversas partes a respeito do papel dos 

cidadãos na vida pública” (ALMOND e VERBA, p 12 apud MOISES 1995, p 

86).  

O conceito de cultura política nem sempre teve uma abordagem 

consistente, uma vez que os campos da cultura são complexos e possibilita 

várias leituras.  Para Norberto Bobbio (2000, p. 306), “cultura política é o 

conjunto de atividades, normas, crenças mais ou menos largamente partilhado 

pelos membros de uma determinada unidade social e tendo como objeto 

fenômenos políticos”.  O autor vai mais além quando afirma que é o “conjunto 

de tendências psicológicas dos membros de uma sociedade em relação à 

política”.  Neste sentido, Bobbio aproxima-se do entendimento que toma cultura 

política como sendo as forças reguladoras da vida coletiva, como forma de 

exercer poder. Por isso, sua concepção permite estabelecer um possível 

diálogo entre os conceitos para uma análise da complexidade da cultura da 

colonização.   

Embora não tendo a mesma percepção para os membros de uma 

sociedade, a cultura política assume as generalizações, valores morais, as 

atitudes e comportamentos políticos da socialização do grupo. As práticas de 

resistência, nas mais variadas formas, muitas vezes silenciosas, as orientações 

passadas ao longo da vida por membros de cada grupo forjam uma cultura 

política. Dentro dos grupos, cada membro participa com ações estratégicas aos 
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seus interesses. A complexidade dos fenômenos sociais torna impossível 

englobar tudo isso dentro de um conceito teórico. As ações normativas são 

criadas a partir de resistência não institucionalizadas. 

Diante disso, uma análise puramente conceitual de fenômenos sociais, 

apesar de necessária, exige uma contextualização para cada momento 

histórico. As limitações arbitradas por cada conceito traz o risco do 

engessamento da análise, produzindo equívocos. José Álvaro Moises (1995) 

faz uma análise de algumas interpretações de cultura política e suas limitações. 

A partir da leitura desse autor, é possível concluir que os conceitos são 

possíveis para uma explicação de determinado momento histórico de uma 

determinada sociedade. Não sendo estáticos. Os conceitos são também 

passíveis de mudança com os avanços sociais como a modernização, a 

disseminação de informação entre os grupos societários. Esta perspectiva se 

demonstra antagônica ao determinismo culturalista.  

Na sua primeira abordagem sobre cultura política, Moises toma como 

base os seguintes autores: “Ruth Benedict (1934-1946), Margaret Mead (1943-

1953), Geoffrey Gorer (1948-1955)” (MOISES 1995 p 87). Estes teriam suas 

explicações fundamentadas em características “inatas” de cada povo. Para 

Moisés,  

O foco que unifica essa leitura é a ideia de que existe uma 
configuração particular de valores, crenças e práticas que, resultantes 
de características inatas e de atributos naturais de cada povo ou raça, 
constituem a cultura de cada nação (MOISES, 1995, p. 87). 

 

Essa leitura busca explicar a estabilidade ou possíveis mudanças dos 

regimes políticos de cada povo com base no “caráter nacional”. Explicaria 

assim as identidades nacionais entre brasileiros, argentinos, colombianos e 

assim por diante. Para Moisés, tais exemplos justificariam as características 

atribuídas a determinados grupos: “belicismo dos povos germânicos, ao 

excessivo emocionalismo dos povos latinos, ou as raízes ibero-autoritárias dos 

latino-americanos” (MOISES, 1995, p. 95). As limitações dessa leitura, que 

analisou a Alemanha pós-segunda guerra como uma cultura “súdita” , é 

insuficientemente participativa e antidemocrática. Após o período de 1930 a 

1940, anos da publicação dos trabalhos de pesquisadores defensores desta 

tese, os cidadãos na Alemanha desenvolveram forte sentimento de eficácia 
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política. Logo, ficou comprovado que os alemães não seria um povo belicoso 

(ibid.). 

Na segunda abordagem, Moisés analisa as leituras de viés marxista. 

Nessa perspectiva, há a negação da independência dos fenômenos, as 

determinações seriam dadas pelas superestruturas, ideias e valores de 

ideologias. Os valores fundamentais para cada época histórica e, 

consequentemente, os valores políticos seriam produzidos por cada sistema de 

governo; seriam os valores adotados pela classe dominante para legitimar o 

poder de dominação. No entanto, Moises salienta o pensamento de Gramsci 

para quem a hegemonia política surge justamente no campo da ideologia, na 

formação de um bloco histórico. Um modelo abrangente de cultura política, 

onde uma elite dominante surge entre os homens na tomada de consciência na 

sociedade. Nas sociedades capitalistas, os interesses são um tanto 

contraditórios, a hegemonia política só seria possível quando a classe 

dominante corresse os riscos de lidar com as tensões sociais. Gramsci sugeriu  

 
Que a formação de um bloco histórico, isto é, de um modelo político-
cultural pelo qual as elites dirigentes procurariam exercer poder e 
influencia na sociedade, começa propriamente no terreno das 
ideologias, ou seja, nas esferas em que os homens (classe) tomem 
consciência da sua realidade (GRAMSCI 1971 apud MOISES 1995, p 
89) 

 

Para analisar a terceira abordagem, Moisés tem como ponto de partida a 

obra “A Cultura Cívica” de Almond & Verba (1964). Os que defendem essa 

concepção como a mais favorável para a consolidação de um sistema 

democrático acreditam que se “Deve combinar a participação política 

convencional com atitudes moderadas do público de massa diante das 

autoridades” (MOISÉS, 1995, p. 92). No entanto, a participação do povo se dá 

na escolha dos governantes através dos processos eleitorais, entregando às 

elites dominantes a tarefa de governar. São vários os fatores que influenciam a 

cultura política de uma determinada sociedade. 

 
 São cruciais para explicarem regimes democráticos. Essas 
orientações envolveriam dimensões “cognitivas” “afetivas” e 
“valorativas”, que, em conformidade com a cultura geral de cada país, 
resultaria em três subtipos de cultura política, “paroquial”, “súdita” e 
“participativa” (MOISES, 1995 p, 92). 
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Nessa perspectiva conceitual, há uma aproximação com as formulações 

de Bobbio. Para este autor, a cultura política é algo heterogêneo. “Ela é 

constituída por um conjunto de subculturas, isto é, por um conjunto de atitudes, 

normas e valores diversos, amiúde em contraste entre si” (BOBBIO, 2007, p. 

307). Onde os papéis das instituições (política, econômicas e religiosas) são 

relevantes para a construção do mundo social. Neste sentido, mesmo o 

cidadão estando sobre influencia de tais instituições, ele tem um papel ativo na 

sociedade. A cultura política produz as normas e regulamenta as ações dos 

membros do grupo, que têm interesses opostos e contraditórios. A cultura 

política possui força, cria mecanismo para influenciar na organização, na 

formação das classes. Existem vários elementos fundamentais para a 

estruturação de um tipo de cultura política em que prevalecem traços políticos 

convencionais como clientelismo, paternalismo, patrimonialismo e 

personalismo. Esses traços agem de maneira significativa na configuração de 

uma sociedade fragmentada, onde produz as desigualdades no mundo social. 

O grupo que possui maior capital social tem o domínio dessas 

instituições; consequentemente, estas passam a ser distribuídas de forma que 

produzem as desigualdades. Existem maiorias (mulheres, pobres, negros) 

silenciadas ao longo da história política do Brasil. As forças argumentativas 

desses grupos não impõem mudanças nas arenas dos conflitos da sociedade. 

Mesmo com perceptível apatia, anomia de parte significativa dos cidadãos, a 

estabilidade dos grupos que governam depende da credibilidade, da 

legitimidade do povo. 

Nesse sentido, ao analisar a história política no Brasil, encontramos, em 

períodos diferentes, características bastante comuns na cultura política. De 

forma geral, são conjuntos de atitudes, crenças e sentimentos que organizam, 

dão ordem e significado a um processo político, evidenciando as regras e 

pressupostos nos quais funciona determinada sociedade. A classe que governa 

sempre é detentora do poder econômico e, também, do capital social. 

 

1. 2. Representações, práticas, apropriações e suas contribuições para 

História Cultural  
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O conceito de representações coletivas, pensado por Roger Chartier 

(1990), nasce a partir da inquietação do autor com o velho paradigma no 

campo intelectual francês, principalmente utilizado na escrita da história 

cultural. Esse autor buscou fugir do estruturalismo e do reducionismo dos 

culturalistas, ampliando os campos de domínio para uma história cultural, do 

mundo social. As contribuições de Chartier se mostram eficientes para analisar 

o fenômeno da colonização, dada as possibilidades de diálogos com outros 

autores que trabalham as representações em outras áreas das Ciências 

Sociais, tais como Pierre Bourdieu (2012) e Michel de Certeau (2011). As 

representações coletivas, as forças simbólicas, a história do cotidiano, são 

modelos analíticos indispensáveis à construção de caminhos para adentrar o 

interior das complexidades do mundo social.  

Hoje, embora não muito distante no tempo, a crise da História, a qual 

Chartier buscava solução, mudando, reformulando os paradigmas da pesquisa 

acadêmica, provocando uma ruptura com o velho modelo da escrita em 

história, propõe uma ruptura no ensino da História como disciplina2. Neste 

sentido, analisar o fenômeno da colonização a partir das representações 

construídas no mundo social pode contribuir para um aprofundamento do 

estudo das culturas populares. O homem justifica sua existência no meio onde 

vive, nas suas relações de forças e de poder. O mundo social é um campo de 

batalha, batalhas silenciosas, com estratégias individuais, criadas a partir da 

leitura de mundo de cada sujeito. Nesses campos de batalhas existem 

instrumentos (futebol, religião, escola) que são utilizados para aglutinação. São 

descobertas as assimilações, as aproximações, construindo assim sua 

representação na coletividade que é cultural.  

 
Mais do que um conceito de mentalidade, ela permite articular três 
modalidades da relação com o mundo social: em primeiro lugar, o 
trabalho de classificação e delimitação que produz as configurações 
intelectuais múltiplas, através dos quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, 
as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir 
uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente 
um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e 

                                                           
2 No momento em que escrevia este texto, estavam em discussões, na proposição de criação 

da Base Nacional Comum Curriculares (BNCC), as formulações para o ensino da História como 
disciplina no ensino fundamental e médio.  O ponto principal da discussão é a retirada da 
História Antiga, Medieval e Moderna e priorizar a História do Brasil, das Américas e da África. 
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objetivadas graças às quais uns “representantes” (instancias coletivas 
ou pessoas singulares) marcam de forma visíveis e perpetua a 
existência do grupo, da classe ou da comunidade (CHARTIER 1990, 
p. 23) 
 

As representações coletivas compreendem a construção do mundo 

social e, por isso, trazem para discussão as camadas populares da sociedade 

que antes estavam fora da abrangência dos paradigmas dominantes nas 

pesquisas acadêmicas. Aqueles que não produzem documentos, os 

silenciados da história. Não existe discurso neutro, assim como os documentos 

de arquivos também não são espelhos retrovisores que nos mostram o 

passado. A produção de documento oficial responde a uma ideologia de poder, 

atende a uma normatização social. As fichas cadastrais de hospital, manicômio 

ou históricos escolares, enfim as estatísticas governamentais são produzidas 

para mostrar a eficiência de um governante e para justificar sua permanência 

no poder. As estatísticas também podem sofrer da mesma manipulação 

quando produzidas por grupos opositores. Os documentos oficiais são 

fragilizados pelas subjetividades das instituições, pelas ideologias de épocas. 

O velho paradigma da história, que sempre teve como objetos para 

análise do social as estruturas econômicas, afasta a história do pretenso 

reconhecimento como ciência, pois os resultados são fragilizados. Para os 

historiadores, a estratégia foi à ampliação, a capitação posicionando-se em 

outras frentes de domínios, emergenciando novos objetos; as atitudes perante 

a vida e a morte, rituais e crenças, os parentescos, todas as formas de 

sociabilidades, desde os funcionamentos escolares, as formações de um time 

de futebol, as reuniões de associações sindicais. A história passou por uma 

reformulação dos seus objetos a partir de um questionamento da sua natureza. 

Passando a utilizar de diálogos travados nos campos da ciência política, 

fundamentalmente isso a tornou mais inteligível, crítica, redefinindo uma 

consciência intelectual. Assim, a história deixa de ser uma narrativa do 

passado para contribuir no entendimento do presente e planejamento futuro.  

A disposição de Roger Chartier é a de quem busca a construção de um 

novo momento para a História Cultural, renunciando paradigmas tradicionais, 

abandonando as dicotomias e polêmicas. Assim, a consideração da noção das 

representações coletivas, resultantes dos bens culturais como conhecimentos e 
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de construção de mundo, com aspecto ativo dos sujeitos, as formas simbólicas 

das estruturas representam um avanço para a história cultural; as massas 

populacionais que antes estavam postas a margem das análises e estudos, 

dos objetos das pesquisas, agora são trazidas para o centro das discussões.  

Para Chartier, “a história cultural, tal como entendemos, tem por principal 

objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momento uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” (1990, p. 16). 

É uma História que permite entender a composição do mundo social, as forças 

reguladoras que organizam e normatiza os sujeitos, que os dividem em 

classes. Quais os esquemas impostos pelas classes dominantes. Os sujeitados 

não são neutros, formam um campo de batalha silenciosa. O mundo social é 

construído não pela objetividade das instituições que forjam a partir do poder, 

mas também pelas astúcias que se desenvolvem no seu interior, elaboradas 

pelos sujeitos ativos. Ao impor a força sobre o monopólio do poder, não produz 

a subordinação, mas uma ação elaborada de luta, uma estratégia.  

Para Chartier, as culturas são fontes reveladoras, são formas de 

resistências desenvolvidas no meio social ao longo do tempo. Produzidas, 

compartilhadas e reelaboradas para uma determinada necessidade de 

sobrevivência como sujeito ativo no mundo em que está inserido. Essa 

construção só inteligível quando se percebe as representações que os sujeitos 

têm do mundo social. Com as contribuições de outros autores, de forma 

cumulativa, a investigação, tendo como instrumento de orientação as 

representações coletivas, apropriação, figura em universo presente, adquirindo 

sentido de inteligibilidade. 

O autor, ao analisar a possibilidade de significados, ressalta aspectos da 

variabilidade de compreensões (ou incompreensões) do mundo social. É 

preciso ressaltar que os trabalhos de Chartier têm como base a história do 

livro, uma cultura escrita. Os campos de pesquisa são apresentados como 

vários textos, dotados de vários códigos, com significados construídos em 

diferente realidade e determinados por um conjunto de aspectos sociais, 

culturais e institucionais. Mesmo com possibilidade de equívocos, a fidelidade 

da história cultural das representações permite também avaliar o ser-percebido 

que um indivíduo ou grupo constrói e propõe para si mesmo e para os outros. 
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Daí a possibilidade das apropriações nos modos de agir e pensar reproduz os 

laços de interdependência nas relações entre os indivíduos, ser colocado no 

centro de uma abordagem da história cultural. Para Chartier: “A apropriação tal 

como entendemos, tem por objetivo uma história social das interpretações, 

remetidas para suas determinações fundamentais (que são sociais, 

institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as produzem 

(1990, p, 26).” 

 Ao analisar apenas a classificação profissional, negligenciando outros 

princípios de diferenciação, igualmente sociais, podem dar conta, com mais 

relevâncias, dos desvios culturais. Assim sendo, as pertenças sexuais 

passadas de geração para geração, as instituições religiosas, as tradições 

educativas, as solidariedades territoriais compartilhadas, os hábitos de ofício. 

São nas representações coletivas que os indivíduos constroem sua consciência 

individual, percebe o mundo em que está inserido. O indivíduo encontra sentido 

a realidade na vida coletiva.  

Chartier aproxima-se de uma “sociologia das práticas culturais”, ao 

analisar o trabalho de Norbert Elias3, para quem a construção da identidade do 

indivíduo situa-se no cruzamento da representação que ele dá de si mesmo e 

da credibilidade atribuída ou recusada pelos outros a essa representação. A 

superioridade social pela submissão política e simbólica, não só a Sociologia, 

mas também as histórias têm que dar conta das evoluções que ocorrem no 

tempo. Não estudar um governante, mas suas ações para seus governados, as 

subjetividades postas nestas ações e como os governados as recebem é 

fundamental, pois são destas ações e das suas receptações que se forma o 

mundo social. 

A história escrita a partir das estruturas de poder, das séries 

demográficas, das estatísticas econômicas não é a história dos indivíduos. 

Essa forma de escrita da História desvia a atenção dos acontecimentos 

intrínsecos, das lutas silenciosas para o único fato político, para o movimento 

cítrico de permanência no poder. A organização social depende de um grupo 

que mantém o poder, o monopólio normativo, porém, nesse mesmo processo, 

outros grupos se formam lastreadas nas lutas para a não sujeição, construindo 

                                                           
3 Sociedade da Corte, processo civilizador  
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estratégias para ser reconhecido como parte da sociedade. O governo tem um 

papel central: estabelece as leis, cobra os impostos, organiza as redes de 

produção, saúde e educação. A formação do mundo social compara-se a um 

jogo ou uma batalha, cada ação tem uma reação.  As reações são pensadas 

com base nas representações que se tem no jogo. 

 

1.3. As práticas do cotidiano e a História Cultural 

   

Michel De Certeau (2011) apresenta o cotidiano de maneira acessível, 

como aquilo que nos é dado no dia a dia. Nesse cotidiano, onde a vida 

acontece, é possível perceber o que nos causa dor, a responsabilidade que 

assumimos ao despertar do dia. As dificuldades enfrentadas para viver dentro 

desta ou daquela classe social.  

A partir da apropriação do conhecimento das práticas cotidianas das 

pessoas na composição do mundo social, é possível um diálogo com o 

conceito de representação. O resultado desse diálogo torno possível a explicar  

maneiras de interpretação da realidade social, das estruturas que modelam e 

cristalizam a sociedade. Considerando a análise com interesse no exercício de 

um não poder, ou seja, com as formas de conviver com políticas impostas, 

instituídas por um lugar de poder e de querer, no cotidiano que são travadas as 

lutas sociais. Michel De Certeau desenvolve alguns conceitos muito próximos 

aos de Roger Chartier. Isso se percebe logo na apresentação da obra A 

Invenção do Cotidiano/arte de fazer, escrita por Luce Giard, intitulada História 

de uma pesquisa, em que aparece a seguinte constatação:  

 
Michel De Certeau é um destes espíritos anticonformistas, 
perspicazes. No cenário intelectual, é um personagem especial, 
inconformado com os cânones de uma disciplina rígida, e cuja 
irradiação intelectual segue caminhos estranhos à lógica das 
universidades, à Igreja ou o Estado. (CERTEAU, 2011, p. 9). 
 

O autor usa os conceitos de “produtores” e “consumidores” de cultura. 

Ou seja, dentro de uma sociedade existem vários grupos. De um lado, os 

grupos que exercem o poder e impõem as regras; do outro lado, os que as 

recebem como consumidores, mas que, a partir das regras impostas, 

produzem as astúcias; estas são dispersas, silenciosas, pois não se fazem 
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notar. Essa produção funciona a partir da circulação da representação dos 

códigos de normatização socioeconômico, qualificada de consumo. A cultura 

como resistência legitima conflitos. As táticas dos consumidores fazem parte da 

sobrevivência, da engenhosidade dos que possuem menos poder; há uma 

politização das práticas cotidianas. Para exemplificar, Certeau menciona um 

momento na colonização da América espanhola em que os indígenas 

subvertiam as ordens impostas, as representações ou leis do conquistador. 

Assim o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das 
etnias indígenas foi alterado pelo uso que dela se fazia: mesmo 
subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses indígenas 
usavam as leis, as práticas, as representações que lhe eram 
impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não os dos 
conquistadores. Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a 
partir de dentro – não rejeitando-as ou transformando-as (isto 
acontecia também), mas por cem maneiras de empregá-las a serviço 
de regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual 
não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem dominante: faziam-na 
funcionar em outro registro. Permaneciam outros, no interior do 
sistema que assimilavam e que os assimilava exteriormente. 
Modificavam-no sem deixá-lo. Procedimentos de consumo 
conservavam a sua diferença no próprio espaço organizado pelo 
ocupante. (CERTEAU, 2011 p, 89).  

 

 Nossos objetivos são uma reprodução do meio que vivemos. Aquilo que 

temos como memória, o que temos como representação de mundo, as ações 

culturais. Esse cotidiano, de acordo com o autor, não é resultado de ações 

passivas, uniformes, feitas de puro conformismo, de aceitações impostas. Há 

batalhas silenciosas em vários campos: consumo, cultural e material. Há busca 

por apropriações imprevisíveis, ações sem planejamentos ou sem consciência 

do resultado, mas modificadoras de uma disciplina que componha o mundo 

social onde cada indivíduo está. 

Certeau buscou mostrar o cotidiano através das astúcias dos 

consumidores de produtos, de valores, de ideias, todos os produtos dos 

mercados geradores de bens materiais e culturais (incluindo a religião e a 

política), deixando ao lado à padronização, a uniformização, a obediência 

aplicada através dos códigos sociais da vida social, imposta pelas classes de 

poder. Esse cotidiano é percebido e tocável através de uma análise sobre as 

práticas, as táticas e as estratégias. O cotidiano comum apresenta-se, portanto, 

por meio de ações similares às batalhas. O cotidiano das pessoas é 

verdadeiras batalhas. Definir as práticas que são dos tipos táticos, que são 
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utilizadas para subverter as regras impostas pela sociedade passa a ser um 

novo modo de escrever a história da organização social. As estratégias são 

modelos utilizados para impor as regras do poder na sociedade. Esta está em 

um lugar de comando, utilizado como base, de onde coordena suas ações que 

são impositivas a exterioridade; assim, nacionalidade política, econômica ou 

científica são construídas segundo modelos estratégicos. Na colonização, as 

ações do INCRA são estratégias calculadas que manipulam as relações, a 

partir de um sujeito de poder. Com isso, definem e diferenciam estas ações. As 

práticas são as ações do dia a dia, são ações táticas do sujeito comum, são 

práticas cotidianas dos consumidores. Assim Certeau as definem: 

 

Consiste em sugerir algumas maneiras de pensar as práticas 
cotidianas dos consumidores, supondo, no ponto de partida, que são 
do tipo tático. Habitar, circular, falar, ler, ir às compras ou cozinhar, 
todas essas atividades parecem corresponder às características das 
astúcias e das surpresas táticas: gestos hábeis do “fraco”, na ordem 
estabelecida pelo “forte”, arte de dar golpes no campo do outro, 
astúcia de caçadores, mobilidades nas manobras, operações 
polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos (2011 p, 97,98). 

 

  Certeau analisa o cotidiano como em tempos de guerras. Assim, a 

estratégia está posta para o campo de poder; pertencem àquele que tem a 

visão ampla e pode planejar antes. No mundo social, onde são travadas as 

batalhas silenciosas e duradouras, podem ser percebidas nas ações do 

Estado, suas leis e códigos. Estes ditam as regras e normas de condutas. 

Existem também as empresas com suas normas regulamentadoras, seus 

crachás e relógio de pontos. Os códigos invisíveis regem as sociedades, tais 

como se comportam na vida social, as boas maneiras que padronizam a vida 

em sociedade. 

O indivíduo, para subverter as estratégias do campo de poder, utiliza 

táticas que o colocam em posição de mobilidade, atacando-as, para criar seu 

próprio campo de sobrevivência. As táticas são produzidas por discursos 

articulados dentro do campo de necessidade. A tática é arte do fraco, de uma 

maioria.  

 Na imagem que temos de pequenos grupos que se multiplicam, 

tornando-se uma multidão de marginalizados na busca por um pedaço de terra, 
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está o pedreiro, o soldador, o serralheiro, o carpinteiro, o pintor, etc. Uma 

massa de marginalizados do mercado de trabalho. Essa marginalização não se 

dá somente em um único campo. São pessoas que expulsas de seus locais de 

origem, alguns juntos com seus pais; são excluídas. Suas atividades cotidianas 

não são atividades similares, mas quando estão no mesmo campo precisam 

sobreviver, então compartilham. As táticas que subvertem aquilo que é regido 

por uma classe de poder, que normatiza as relações pessoais, que organiza o 

mercado econômico. Suas atividades não são legíveis, mas são simbolizadas 

e, muitas vezes, entendidas somente por aqueles que compartilham as 

mesmas astúcias para sobreviver. As pessoas habitam em territórios onde as 

leis vigentes, impostas pelo poder, são subvertidas por ações invisíveis para 

quem olha de fora. As táticas, criadas pelos participantes dos grupos, os 

consumidores, não obedecem à lei do lugar. São regras entendidas no diálogo 

codificado, com linguagens próprias. Estas são convencionadas, são 

adequadas por necessidades impostas por uma vizinhança que as aceita. 

Essas táticas não são sinais de obediência, aceitação ao modo social inscrito, 

mas formas para subverter, para permanecer, conquistar um local. 

 
Embora sejam relativas às possibilidades oferecidas pelas 
circunstâncias, essas táticas desviacionistas não obedecem à lei do 
lugar. Não se definem por este. Sob esse ponto de vista, são tão 
localizáveis como as estratégias tecnocratas (e escriturísticas) que 
visam criar lugares segundo modelos abstratos. O que distingue 
estas daquelas são os tipos de operações nesses espaços que as 
estratégias são capazes de produzir, mapear e impor, ao passo que 
as táticas só podem utilizá-los, manipular e alterar. (CERTEAU, 2011, 
p, 87) 

 

Essas táticas são utilizadas para subverter a lógica do espaço a ser 

ocupado. A normatização do espaço social define o como espaço de poder, 

que é do outro. O cotidiano é o espaço de tempo onde a vida acontece, onde 

se organiza. As relações do dia a dia se dão na escola, igreja, mercearia ou 

mercado, reuniões das associações. São nestes lugares que os homens e 

mulheres se encontram. Nestes lugares que falam da vida comum, trocam suas 

experiências. A partir deste diálogo vão demarcando seus espaços. Neles, é 

comum ter o mais fluente na fala, ou que vem de um lugar que, para os outros, 

é mais desenvolvido. Nessas trocas de experiência começam a criar as leis do 

lugar. São operações complexas que, assim como para interpretar um texto, 
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muitas vezes é necessário aceitar o outro, ou se fazer ser aceito. Na troca das 

culturas surgem novas culturas. São as táticas, as astúcias utilizadas pelas 

pessoas que passam a ser percebidas na coletividade, na utilização do espaço. 

A normatização do mundo social, as trocas culturais as definem; como andar 

no espaço que é do outro.   

Em diálogo com Bourdieu (2012), Certeau chama essas práticas 

cotidianas (estratégia, tática e astucia) de “uma economia do lugar próprio”. O 

sucesso, fracasso, a proliferação das astúcias advém do esforço para produzir, 

de formas distintas, a política do lugar. São operadas no princípio da 

coletividade: a família, o grupo. Então, essas operações são práticas comuns 

da dona de casa, do homem no campo. 

Neste sentido, o autor faz uma definição das “estratégias” em Bourdieu: 

“são “combinações” sutis (“o agir é uma astúcia”), “navegam” entre as regras, 

jogam com todas as possibilidades oferecidas pelas tradições” (CERTEAU 

2011, p. 115). A escolha do casamento do filho ou filha, o número de filhos de 

um casal, são formas sutis que podem definir poder, criar possibilidades de ser 

aceito. No entanto, Bourdieu chama essas operações não planejadas de 

resultados produzidos sem uma consciência, como se fossem um jogo do 

acaso, de “douta ignorância”. São habilidades desconhecidas e que, portanto, 

não se espera tal resultado. Para esse autor, incorporamos as regularidades do 

mundo social a partir do agir, do pensar e do sentir (habitus), ajustamos-nos a 

esse mundo. A gênese dessa prática implica, portanto, na interiorização das 

estruturas sociais (aquisições) e uma exteriorização do adquirido dessa prática 

(disposições). Nesse sentido, nossas estratégias fogem a uma consciência, um 

planejamento de nossa ação.  

 

1.4. A Sociologia Cultural em Pierre Bourdieu 

 

As contribuições da obra de Pierre Bourdieu (2012) perpassam a 

renovação da sociologia para uma sociologia crítica a uma sociologia cultural, 

uma vez que o objeto de análise do autor situa-se no funcionamento das 

desigualdades sociais face à cultura. As reflexões do autor são construídas a 

partir das relações de forças existentes nos mecanismos de poder quase 
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invisíveis do corpo social. Seu pensamento teórico tem origem na sua 

experiência de vida. Oriundo de uma modesta cidade francesa, ingressou em 

uma prestigiada universidade onde era formada a elite francesa; conviveu em 

um ambiente com enormes diferenças de linguagem e comportamentos, 

diferenças sociais e culturais da nobreza estudantil. Bourdieu pensa os 

mecanismos sociais como um sistema de “dominação” a partir de sua 

experiência de vida. Essas formulações são fundamentais para analisar as 

problemáticas sociais na história, pois forjam uma ferramenta robusta de 

análise para elucidar os mecanismos utilizados na política e nas configurações 

dos grupos. Com isso, é possível mostrar uma realidade social concreta (ou 

simbólica) e que, ao adquirir nuances reais, pode ser percebida historicamente.  

Na construção da sociologia reflexiva, ou “sociologia cultural”, o autor 

tem como eixo de análise alguns conceitos fundamentais: dentre os quais 

estão os conceitos de habitus, capital, violência simbólica. O habitus é a 

historicidade incorporada do sujeito, um determinismo de forma não 

consciente. São mecanismos de estratégias com capacidade criativa. O habitus 

é o principio criador que organiza as ações das práticas e representações. O 

produto de um aprendizado inconsciente, o agir, o pensar no mundo social. “O 

habitus, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido e também um 

haver, um capital de um sujeito transcendental na tradição idealista” 

(BOURDIEU 2012, p. 61). 

O conceito de capital em Bourdieu (2012) são as acumulações das 

experiências historicamente vividas, podendo ser herdado ou transferido. O 

capital político, “a experiência acumulada nos discursos de lutas, como 

mandatário de uma organização (partido, sindicato) de militantes ligados a 

esses postos”, (BOURDIEU 2012, p 190). Esse capital político pode ser 

delegado, por exemplo, quando um partido lança um candidato e este assume, 

incorpora os princípios de divisão do mundo social. O membro de uma igreja 

também, ao assumir seu papel de participante, assume os valores morais 

dessa instituição frente à sociedade. O capital pessoal, de notoriedade e de 

popularidade, é firmado no fato de ser conhecido e reconhecido, de ter um 

nome (idem).  
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Não é por acaso que as igrejas, como os partidos políticos, põem 
freqüentemente oblatos à sua testa. A lei que rege as permutas entre 
os agentes e as instituições pode enunciar-se assim: a instituição dá 
tudo, a começar pelo poder sobre a instituição, àqueles que tudo 
deram à instituição, mas porque fora da instituição e sem a instituição 
eles nada seriam, e porque não podem negar a instituição sem negar 
a si mesmos puros e simplesmente privando-se de tudo o que eles 
são pela instituição e para instituição à qual tudo devem (BOURDIEU 
2012,p 192). 

 

Para analisar a colonização, os conceitos de capital econômico, capital 

social e capital cultural são ferramentas mais apropriadas. A sociedade em 

Bourdieu é fundamentada na sociedade de Marx, constituída de classes sociais 

que lutam pela apropriação de diferentes capitais. As classes lutam entre si, 

nas relações de dominações. O campo é onde as lutas acontecem, lutas 

interiorizadas pela hierarquização do poder. O capital econômico, social e 

cultural são ferramentas que operacionalizam nessas batalhas entre as classes 

sociais, ou grupos sociais. O capital econômico detém maior força, os 

detentores do capital econômico têm maior possibilidade de adquirirem capital 

social e capital cultural. Ou determinar, por exemplo, qual cultura é superior. O 

autor busca através dessa teoria identificar no mundo social os mecanismos 

perversos e ocultos geradores das desigualdades sociais nos mais diferentes 

grupos. 

Pierre Bourdieu elabora os conceitos de capital econômico, capital 

cultural e capital social em um ambiente escolar. Segundo o autor, o capital 

econômico está na base para aquisição dos outros capitais. Para o autor, em 

sua obra Os Herdeiros (1964), o desempenho escolar dos alunos não dependia 

de questões conectivas inatas de cada indivíduo, mas estava diretamente 

ligado às origens sociais dos indivíduos: classe, etnia, sexo, local de moradia, 

entre outros.  

Nesse sentido, os detentores de capital econômico (terras, fábricas, 

trabalho) e bens econômicos (bens materiais, dinheiro, patrimônios) têm 

maiores facilidades de acesso às outras formas de capital dadas as melhores 

condições de relacionamento na sociedade. A partir da perspectiva que o 

capital econômico está na base das relações sociais, estes conceitos terão 

grandes contribuições para analisar o fenômeno da colonização. O mundo 

social é um campo onde ocorrem as batalhas, as lutas entre indivíduos; essas 
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lutas têm sempre como objetivo melhorar suas posições sociais. São adotadas 

as estratégias e estas estão relacionadas com os diferentes tipos de capital, 

que são utilizados como ferramentas, instrumentos de lutas, de superação. O 

capital econômico tem grande relevância na obtenção e manutenção nas 

relações sociais. 

O capital cultural incorporado pode se apresentar nas formas duráveis; a 

acumulação nesse sentido se percebe através do domínio da língua culta 

estabelecida como referências familiares. Na forma objetivada, tal capital se 

apresenta nos acessos aos bens culturais: livros, esculturas e pinturas. Desta 

forma, o detentor do capital econômico tem vantagens nas aquisições de livros, 

acessos a museus e a viagens a lugares que possuem amplos acervos 

culturais. O capital cultural pode ainda aparecer de forma institucionalizada, 

materializado nos certificados, diplomas acadêmicos.  

O capital social pode ser construído no interior da rede familiar, a partir 

dessa construção possibilita o sucesso na construção extrafamiliar, na 

sociedade local, no contexto econômico, estatais e comunitários. Para o autor, 

os indivíduos são beneficiados por ação construtiva do grupo, ou redes sociais 

as quais pertencem. Os elementos formadores do capital social se constituem 

nas redes das relações sociais, os indivíduos passam a participar dessas redes 

e, consequentemente, têm acesso aos recursos disponíveis para membros da 

sociedade a qual estão inseridos. Esse capital se funde, agrega, a partir das 

relações nas redes duráveis de reconhecimentos mútuos; a estabilidade do 

indivíduo está relacionada a essas redes: famílias, clubes, escolas. O indivíduo 

inserido nessas redes onde acontecem as trocas simbólicas passa a ter um 

sentimento de pertencimento social. Para Bourdieu, mesmo o capital 

econômico sendo toda a base para aquisições dos outros capitais, o capital 

social pode ser transformado em capital econômico e capital cultural. Essa 

transformação se dá a partir de sua participação nos grupos sociais.  A 

participação permite a apropriação dos benefícios em circulação nas redes e 

nos grupos.  

 
O título profissional ou escolar é uma espécie de regra jurídica de 
percepção social, um ser percebido que é garantido como um direito. 
É um capital simbólico institucionalizado, legal (e não apenas 
legitimo). Cada vez mais indissociável do título escolar, visto que o 
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sistema escolar tende cada vez mais representar a última e única 
garantia de todos os títulos profissionais, ele tem em si mesmo um 
valor e, se bem que se trate de um nome (nome de grande família ou 
nome próprio), conferindo todas as espécies de ganhos simbólicos (e 
dos bens que não é possível adquirir diretamente com a moeda)  
(BOURDIEU 2012, p 148). 

 

Pierre Bourdieu, ao construir esses conceitos, estava analisando os 

desempenhos dos alunos nos colégios franceses. Conforme será demonstrado 

no próximo tópico, esses conceitos da “sociologia cultural” também podem ser 

aplicados em uma análise da colonização, como ferramenta necessária para 

entender os mecanismos sociais, as subjetividades na construção do mundo 

social. 

O mundo social é um campo de luta onde acontecem as lutas simbólicas 

pela produção e reprodução dos códigos, da língua, da cultura oficial que vai 

ser legitimada pela força do vencedor; a força do vencedor consiste naquele 

que detém o poder. O Estado é o detentor do monopólio da violência simbólica 

legítima (ibid. p 146). Os agentes de Estado, os porta-vozes autorizados, 

nomeados por seus títulos, agem em um campo onde as lutas simbólicas têm 

características de todos contra todos; esses agentes sociais, com a chancela 

do Estado, como juízes de um Tribunal Supremo, produzem as classificações 

(ibid. p.147). 

O universo simbólico é constituído por uma variação de instrumentos: 

mitos, língua, arte, ciência (ibid. p 8). Esses instrumentos são as ferramentas 

para reconhecimento e pertencimento no mundo social; a apropriação dessas 

formas simbólicas é classificatória. Os sistemas simbólicos como instrumentos 

de comunicação e de conhecimento têm uma função política, uma função 

social. Os símbolos são por excelência o instrumento de integração do mundo 

social. Para o autor, o poder simbólico constrói a realidade, estabelecendo uma 

ordem social.  

O sistema político tem como objetivo as produções simbólicas para 

construir uma realidade no mundo social e funciona em favor da classe 

dominante. Essas produções camuflam os interesses individuais e interesses 

particulares, apresentando-os como bens comuns a todo o grupo. O autor 

define como uma cultura dominante  
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A cultura dominante contribui para a integração real da classe 
dominante ( assegurando uma comunicação imediata entre todos os 
seus membros e distinguindo-os das outras);para a integração fictícia 
da sociedade no seu conjunto, portanto, à desmobilização (falsa 
consciência) das classes dominadas; para  a legitimação da ordem 
estabelecida por meio do estabelecimento das distinções 
(hierarquias) e para a legitimações ( ibid. p 10). 

 

A cultura como elemento de consolidação, de união, neste sentido 

separa, segrega, classifica, impondo distinções, nominando subculturas, 

aquelas que estão distantes da cultura dominante. São formadoras de 

consciência social a partir de um modus operandi operacionalizado pela classe 

dominante em seu próprio favor. 

Os sistemas simbólicos (arte, religião, língua) são estruturas 

estruturantes e, como instrumentos de comunicação, exercem um poder 

estruturante, porque se reproduzem historicamente. São instrumentos políticos, 

usados para imposição e legitimação e dessa forma asseguram a dominação 

(violência simbólica domesticando os dominados). As diferentes classes lutam 

na definição do mundo social, a partir de seus interesses, para imporem ao 

campo suas ideologias assim conseguir o monopólio da violência simbólica, 

que legitima a imposição. 

A vida cotidiana é permeada dessas lutas simbólicas, individuais ou 

coletivas. A classe dominante é o lugar onde se luta pela hierarquização da 

dominação, isso acontece a partir do consumo da produção dos ideólogos 

(letrados, intelectuais artistas) conservadores, que estão a serviço do poder, 

que elegem o capital específico, segundo seus interesses e colocam no topo. 

Nesse sentido, os sistemas simbólicos são produzidos por um corpo 

especializado e tem a circulação pelo campo feita de forma aparentemente 

individual. A transformação de mito em religião (ibid. p 12). 

Para se compreender melhor como determinadas estruturas são 

utilizadas na reconstrução da história, de maneira sistemática e silenciosa entre 

si, o autor utiliza o conceito de homologia, as similaridades das estruturas de 

classe no campo da produção ideológica. São jogos autônomos, políticos e 

econômicos utilizados pela classe dominante ao impor, naturalizar e eufemizar 

o sistema de ordem dominante.  

Sobre o poder simbólico e os instrumentos simbólicos, Bourdieu define: 
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Estruturas estruturantes; instrumentos de conhecimento e de 
construção do mundo objetivo. Estruturas estruturadas; meios de 
comunicação (língua ou culturas, discursos ou conduta). Instrumento 
de dominação, poder; divisão do trabalho, classes sociais; divisão do 
trabalho ideológico; manual/intelectual, função de dominação (ibid. p 
16). 

 

Das construções desses conceitos teóricos, as contribuições da 

sociologia de Pierre Bourdieu nos permitem analisar a colonização com 

profundidade e com compartilhamento de outros conceitos teóricos. A 

colonização é um momento de construção de um mundo social, momento onde 

se reorganizam várias culturas que estão postas no mesmo contexto, todas 

descontextualizadas. As percepções e construção do mundo social não se dão 

em campos neutros, ou discursos desconectados de eixos centrais do contexto 

em que os atores estejam inseridos. Neste sentido, é indispensável que os 

discursos sejam observados nos campos onde os atores estejam inter-

relacionados, nos papeis que utilizam. As representações que os compõem são 

produzidas, são sempre determinadas por grupos de interesses que as forjam, 

os grupos que as utilizam são de forças desiguais, historicamente pode manter 

um equilíbrio social, um apaziguamento social.  

As representações do mundo social produzidas por lutas são tão 

importantes quanto as lutas econômicas para os mecanismos que impõem a 

dominação; são mecanismos que criam uma percepção de mundo, imposta por 

grupo de domínio. Os historiadores que escrevem a história de uma região, de 

um povo, às vezes, é necessário ir além das superficialidades; ou seja, como 

participantes dos nossos tempos, precisam interpretar, buscar formas de 

analisar determinados fenômenos sociais para apreender parte de suas 

complexidades, para escrever a história de uma sociedade. A história cultural, 

como outros ramos da história, tem suas limitações teóricas dentro das 

complexidades dos campos analíticos. Diante disso, o compartilhamento de 

teorias e métodos de pesquisas de outras disciplinas das ciências sociais 

passa a ser uma importante ferramenta para vencer tais limitações. 

1.5. Diálogos nas trilhas dos colonizadores 
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Mais de quinhentos anos se passaram do início da colonização no Brasil 

e ainda são mantidas as estruturas organizadas no primeiro projeto de 

ocupação das terras no país, as Capitanias Hereditárias. A cultura da 

colonização, ou a política cultural da posse da terra no Brasil, tem suas raízes 

em Portugal. A implantação das capitanias teve início na terceira década do 

século XVI. A partir do ano de 1530 a 1536, com a chegada da expedição 

comandada por Martin Afonso de Souza, chegam ao Brasil àqueles que seriam 

os primeiros colonos a se fixarem em terras brasileiras.  

Ainda hoje se reproduz a política portuguesa de ocupação. Os eleitos 

são aqueles que têm o capital econômico para fomentar o progresso, 

substituindo as ações de Estado. Esse sistema bastante recorrente da 

monarquia portuguesa já havia sido utilizado em outras ocasiões, em 

possessões de terras sobre domínio da coroa lusitana. Também implantadas 

em terras próximas ao litoral europeu, no arquipélago São Tomé e Príncipe, na 

Costa da Guiné Equatorial, na África, e em território português, Alentejo e 

Algarve por volta de 1249. Esse projeto de colonização tinha características e 

objetivos bem específicos:  civilizar, exterminar, explorar, povoar e dominar. "A 

história territorial do Brasil começa em Portugal” (FAORO, 2001, p. 148). 

Os motivos que nortearam a política da coroa portuguesa sobre a 

ocupação da região foram às constantes ameaças de invasões de corsários, 

ingleses, franceses e holandeses. A capital portuguesa sofria as 

consequências do forte terremoto de 1531. As intempéries naturais não davam 

trégua no reino lusitano que passava por uma grande seca, estorricou a terra, 

acabando com as plantações, trazendo fome e pobreza.  

Todo processo de colonização na Amazônia foi norteado por discurso 

semelhante. A insegurança em relação a invasões externas. As intempéries 

naturais no nordeste brasileiro e o excedente populacional urbano no Sudeste 

e Sul do Brasil. A política da colonização cingida pelos objetivos de responder 

às tensões sociais no Brasil, crescentes tanto no campo como nas cidades; nos 

campos trabalhadores sem acesso a terra e nas cidades o acúmulo, o 

excedente de mão de obra sem qualificação, não absorvida pelo mercado de 

trabalho. 
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No sistema político brasileiro, a cultura da colonização foi posta como 

estrutura de longa duração, comparada a religião, com poucas mudanças.  As 

políticas que nortearam as ocupações de terras ao longo da história atendem 

sempre aos mesmos objetivos, aos mesmos grupos dominantes, as classes 

que detém o poder. Seguem o modelo medieval criado em Portugal. O rei de 

Portugal escolhia seus eleitos, os que mereciam receber as capitanias, entre os 

nobres, pessoas próximas de sua majestade. Alguns dos critérios usados 

eram: lealdade ao rei e possuir capital econômico para fomentar o novo mundo. 

Esses critérios permaneceram intocáveis no Brasil por séculos. Dos capitães 

donatários, os sesmeiros, aos donos de grandes capitais econômicos, esses 

sempre foram os beneficiários da distribuição de terra no Brasil. O capital 

econômico sempre ditou as regras na distribuição de terra, essa regras sempre 

privilegiaram os detentores de tal capital.  

A ocupação da Amazônia sempre esteve envolta em grandes projetos, 

em nome do desenvolvimento econômico, alguns internacionais (Fordlândia 

1927 e Projeto Jari 1964). O governo brasileiro se valeu do capital privado em 

nome do progresso. Segundo Jean Hébette (2004 p, 77), houve três momentos 

bastante fecundos que contribuíram para se analisar a história da colonização 

na Amazônia: “fim do regime imperial (colonização bragantina), Estado Novo 

(Colonização de Ceres), fase desenvolvimentista do Governo Kubitschek 

(colonização na BR-010, Belém- Brasília)”. Em Rondônia, a questão do capital 

econômico fica patente no PAD4 Burareiro, na região de Ariquemes, onde um 

dos requisitos exigidos para receber o lote era a capacidade financeira, 

fazendo um depósito de 200 mil cruzeiros.  

 
Rondônia é para o capital uma nova oportunidade de acumulação. As 
regras de apropriação devem ser determinadas pelo capital, que 
conta com a mediação do Estado e das suas mais diversas 
ramificações: INCRA5, Bancos, Policia, Justiça... (ibid. p, 309).  

 

Essa exigência para que os colonos possuíssem determinado capital 

econômico é garantia para o Estado de que o pretendente tinha condições de 

cultivar a área recebida, sem depender de um investimento inicial do Estado. 

                                                           
4 Projeto de Assentamento Dirigido. 
5 Instituto de Colonização e Reforma Agrária. 
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Desde os primeiros nobres a receber terra no Brasil, a não fomentação da 

propriedade podia lhe causar a perda de posse. Os capitães donatários, 

quando não pudessem tornar as terras produtivas, deveriam permitir que outros 

colonos assim o fizessem. Segundo a lei das sesmarias, aqueles que não 

fertilizassem a terra, não semeassem, tornando-a produtiva, poderiam perdê-

las; estas deveriam ser repassadas a terceiros que tivessem interesse em 

cultivá-la. Essa exigência permaneceu em todos os projetos de colonização no 

Brasil até os dias de atuais. 

A cultura da colonização foi forjada ao longo dos séculos, passando 

pelas lutas no campo, pelos modelos de trabalho na agricultura. A escravidão 

representava o desejo do senhor de engenho de ter escravos mansos, corpos 

dóceis, homens obedientes ao trabalho, que não refutassem as suas ordens. A 

colonização foi utilizada como promoção das relações de trabalho no campo, 

para a substituição do trabalho escravo, mas simplesmente se desenvolvia 

uma nova forma de controlar, de manter os privilégios dos grandes capitais na 

posse da terra no Brasil.  

A imigração europeia, ao mesmo tempo, seduzia os cafeicultores 

paulistas, também causava assombros. Esses homens cheios de vontades, 

com desejo de construir um novo mundo social, procuravam as áreas de 

plantações de café, também traziam ideais de liberdades. Homens politizados 

pelos recentes acontecimentos na Europa, como a revolução francesa. Então 

os produtores de café paulista veem no imigrante chinês (cule chinês) a 

imagem do trabalhador ideal, o homem dócil e manipulável. Alguns critérios 

utilizados pelo INCRA para selecionar os assentados em Rondônia buscam 

esse homem dócil, trabalhador, o pai de família com bastantes filhos. Homens 

solteiros não eram qualificados para receber lotes. Mulheres solteiras, mesmo 

tendo filhos, não podiam receber terras. São os rebeldes. 

O mundo social é construído não pela objetividade das instituições, mas 

pelas subjetividades que forjam a partir do poder e também das astúcias que 

se desenvolvem no seu interior, elaboradas pelos sujeitos que são ativos. A 

ocupação da Amazônia teve nos governos militares grandes avanços, antes 

dos projetos de assentamentos, em números de colonos que se deslocaram 

para região. Para compreender esses avanços, é preciso lembrar a conjuntura 
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política e alguns eventos que aconteceram nesse período. Logo que os 

militares tomaram o poder em 1964, criaram o Estatuto da Terra. No seu Art. 

1°, “Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis 

rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política 

Agrícola”.  

Mediante o discurso de que era necessário combater uma possível 

ditadura do proletariado, a instalação de um governo comunista, a disputa pela 

propriedade da terra se torna um ponto delicado nas polêmicas políticas de 

ocupação da terra. Os trabalhadores rurais não se organizam enquanto classe, 

não dispõem de uma organização de luta. Os grandes latifundiários sempre 

tiveram grandes influências nos meios políticos e se mantiveram coesos em 

seus objetivos. Em face às dimensões políticas do momento, a luta pela terra e 

a reforma agrária enfrentavam grandes resistências por parte dos militares, 

pois eram pautas dos grupos políticos de esquerda. A luta pela terra, o 

combate ao latifúndio tinham entonações comunistas. 

Com a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, em 1970, o governo federal acelera o processo de colonização na 

Amazônia. Rondônia foi o local escolhido para colocar em prática o projeto 

colonizador. O INCRA, uma autarquia estatal, revestida de plenos poderes, em 

época que não havia concursos públicos, parte dos funcionários, 

principalmente dos postos de poder, saiam das fileiras do Exército brasileiro. 

Jean Hébette (2004 p, 87) assim o define; 

O órgão é investido de poderes nunca vistos num projeto de 
colonização, que fizeram dele, como se comentou, “um Estado dentro 
do estado”. Isto é: o INCRA se torna objetivamente um instrumento à 
disposição das classes dominantes, numa região onde a crescente 
penetração de posseiros ameaça seus atuais e potenciais interesses. 
Não passa de um instrumento de controle, à imagem e semelhança 
do Estado autoritário do qual emana. Abrange, nas suas atribuições; 
a ocupação e o loteamento da área; a exploração da terra; o sistema 
educacional – formal e informal; fiscalização da vida toda dos 
colonos, mantendo-os nos limites do que é admissível pelos grupos 
dominantes, que se confundem, cada vez mais, com o grande capital. 

 

A colonização é onde o mundo social é novo, um momento onde se 

começa, onde se organiza.  Na colonização, as lutas são pelo monopólio do 

poder e para definir as culturas dominantes. As formações das classes 

dominantes estão sendo gestadas. São posta as novas regras para a vida em 
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sociedade. São definidos onde será a cidade, as escolas, os hospitais, as 

igrejas, os mercados, o Estado normatizando a vida do cidadão. O INCRA, uma 

instituição arbitraria e detentora do monopólio da distribuição da terra, também 

tem o poder do judiciário. Os funcionários da instituição, além de qualificar 

através de um questionário, em um processo de seleção, também iam a campo 

entregar os lotes, depois fiscalizavam e aqueles que não estivessem 

desmatando, plantando lavouras eram desapropriados e suas terras eram 

cedidas para outros agricultores.  

A figura do funcionário do INCRA era temida. Ele representava todo 

poder do Estado. Este servidor do Estado não vestia uma farda, não usava 

arma na cintura, não usava toga, mas representava a justiça em todos os 

estágios. Eram comuns pessoas que não conseguiam o lote do INCRA, invadir 

dentro dos assentamentos, lotes sem benfeitorias. Quando estes conflitos não 

eram resolvidos na força, com violência, ambos seguiam para o escritório local 

do instituto. O colono que recebera o lote do INCRA e teve sua propriedade 

invadida levava dois ou três vizinhos como testemunhas de sua labuta. O 

grileiro geralmente seguia sozinho, ele não era ainda aceito naquele meio 

social. Os fiscais, ao fazer as vistorias, que ocorria em média a cada seis 

meses, produziam relatórios sobre a situação das propriedades. Esses 

relatórios eram a base para a decisão do executor, o chefe do escritório local, 

que tinha o poder de juiz e decidia com quem ficaria a propriedade. 

Geralmente, sua decisão era respeitada. Quando o grileiro ganhava a 

propriedade, o executor decidia o valor indenizatório a ser pago pelas bem 

feitorias que havia na propriedade. Quando o grileiro era obrigado a deixar a 

propriedade, o executor arbitrava um valor pelo serviço posto na propriedade. 

A colonização é o mundo social em construção, onde é lançada a base 

para uma nova sociedade, onde a vida recomeça, entre árduas batalhas, às 

vezes silenciosas, por forças desiguais. Onde o tempo e a temporalidade não 

são iguais para todos. Homens vivem os dias no compasso dos relógios, 

homens vivem seus dias marcados pelo deslocamento do sol, a tarde chega ao 

canto do papagaio, na revoada das andorinhas. As noites, além da escuridão, 

são anunciadas pelos voos rasantes das corujas brancas e dos morcegos.  
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Neste mundo longínquo do progresso, um homem chegava de avião, 

outros homens chegavam de helicóptero, homens chegaram de barco e 

canoas. Homens chegavam de caminhão, de trator, de carro, de carroça, de 

bicicleta. Homens chegavam ao lombo de animais (cavalos, burros), a pé, 

calçados de botas, de sapatos, de chinelos, com os pés descalços.  

A diferença entre o “dotô” e o cidadão não letrado não se fazia por um 

título acadêmico, mas pela sua vestimenta, pelo seu meio de transporte. Entre 

os funcionários públicos (INCRA, Emater, Ceplac, Sucam, IEF, Sudhevea) que 

davam assistência na região, os funcionários da Sucam, que pulverizam as 

casa, eram os únicos que não eram chamados de “dotô” pelos colonos. Para 

entrar neste mundo social complexo, utilizarei como ferramenta para abrir uma 

porta, os conceitos de representação em Roger Chartier.  

Homens, mulheres e crianças, muito longe dos laços familiares, das 

redes de relações sociais que antes pertenciam, agora todo rosto é de um 

estrangeiro. Em um lugar onde as estruturas (estradas, escolas, hospital, 

comércio) necessárias ainda são inexistentes, esses homens começam suas 

vidas ao sabor da sorte. Neste contexto, todo capital faz a diferença, seja 

econômico, cultural ou social. Aquele que possuía um meio de transporte 

(carroça, carro) consegue laços sociais mais sólidos. Para assumir cargos de 

professores não era necessária nenhuma formação pedagógica. Neste mundo 

social que está sendo gestado, qualquer posição de poder pode ser vista como 

um caminho para o sucesso.  

No entanto, a colonização como instrumento jurídico, através de leis de 

ocupação da Amazônia a partir do golpe militar de 1964, teve uma maior 

atenção; nesta região foram implantados alguns dos grandes projetos desse 

período histórico. Rondônia foi, por excelência, onde as políticas de 

colonização dos governos militares foram postas em prática. Nesse contexto, 

foi criado e implantado, a partir de 1981, o Projeto de Assentamento Urupá, 

hoje o município com o mesmo nome.  

O estudo da história vai muito além das narrativas do passado, faz-se 

necessário transformá-las em conhecimento, para questionamentos pertinentes 

do presente, possibilitando uma interpretação das estruturas historicamente 
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construídas. Nesse sentindo, não podemos pensar o passado como sendo 

neutro, no tocante das relações sociais. 

Quando escolhemos um objeto para ser pesquisado, precisamos 

adentrar esse objeto. Todo arcabouço teórico utilizado nas Ciências Sociais 

são chaves, ferramentas, instrumentos necessários e que permitem abrir, 

construir caminhos, focar, clarear para conhecer o objeto investigado.  As 

metodologias são as trilhas, os caminhos a qual percorremos, conhecemos o 

objeto estudado. A colonização acontece em um momento de vulnerabilidade 

social, onde as pessoas estão desgarradas dos convívios, de amigos e 

familiares.  

A história cultural do social tem como possibilidade de análise as 

classificações e exclusões que norteiam a construção de um tecido social; as 

estruturas sociais são parte dessa construção, enquanto as representações 

são reflexos, as práticas sociais que, pluralmente, produzem os sentidos. 

Bourdieu (2012) ressalta como os instrumentos de conhecimento são como 

forma de construção do mundo social pelos indivíduos, a utilização dos bens 

culturais. As formas simbólicas criam um consenso, produzem uma ordem 

social. Elas têm funções políticas, usadas principalmente como forma de 

dominação tem seu funcionamento em benefício das classes dominantes. Na 

região estudada, as utilizações das formas simbólicas, o capital social e o 

capital cultural, são perceptíveis; os detentores eram nomeados para alguma 

função pública, desde líder de associação, professores, enfermeiros, 

administrador e outros. Foram eleitos os pioneiros. Hoje seus nomes são 

emprestados para nomear ruas e prédios públicos da cidade. 

 

 

1.6. A metodologia da pesquisa: curvas, morros, ladeiras e pinguelas 

compõem os caminhos estreitos da colonização 

 

O grande desafio deste trabalho tem início na escolha do recorte do 

tempo em que a pesquisa se desenvolve. Escrever sobre um tempo, uma 

história que participei. Como historiador, escrevo sobre um fenômeno não 

acabado, uma história em construção, sobre um tempo ainda em andamento. 
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Escrever sobre uma história recente, por um lado, pode ser uma armadilha 

para a narrativa da história em curso, a paixão pode causar cegueira na 

conclusão. Por outro lado, conta a meu favor o fato de não analisar um tema 

desconhecido; trata-se de ouvir pessoas com as quais compartilho os mesmos 

sentimentos, a interpretação de falas dos quais conheço a linguagem. Escrevo 

sobre questões que vivenciei, uma vez que alguns dos entrevistados foram 

meus contemporâneos em algum momento no passado, caminhamos pelas 

mesmas trilhas, bebemos dos mesmos riachos quando tínhamos sede.  

 O trabalho de pesquisa é bastante complexo, é preciso ter paixão, 

evitando a militância por uma causa ou a busca para eleger heróis. Marc Bloch 

(2002), ao abordar a análise histórica, faz uma crítica aos historiadores que 

estão reduzidos aos saberes que acontecem dentro de seu laboratório, do qual 

somente tem acesso por relatos de estranho. Que o historiador só chega 

depois de tais eventos concluídos, só perceberia através de resíduos se as 

circunstancia permitissem. 

 
Não é absolutamente verdade, para retomar a comparação de ainda 
há pouco, que o historiador seja necessariamente reduzido a só 
saber o que acontece em seu laboratório por meio de relatos de um 
estranho. Ele só chega depois de concluído o experimento, sempre. 
Mas, se as circunstâncias o permitirem, o experimento terá deixado 
resíduos, os quais não é impossível que perceba com os próprios 
olhos (BLOCH 2002, p, 72). 

 

Neste sentido, a pesquisa sobre um tempo histórico do qual sou 

contemporâneo não se limita a comparações e análises dentro de um 

escritório, ou relatos de desconhecidos. Ao contrário, esta pesquisa coloca-me 

em um amplo campo de trabalho. Tal conhecimento prévio foi utilizado para 

escolher os indivíduos que participaram da pesquisa; tornou mais simples a 

percepção de relatos fantasiosos e o embelezamento dos acontecimentos por 

meio dos discursos. Também não me deixará incidir na “mutilação do homem” 

tal como lembrada por Jacques Le Goff, ao prefaciar a obra de Marc Bloch 

(2002). “O mundo social é elaborado por suas apropriações, como seus 

indivíduos o percebe”. A história cultural que tem como objeto de análise as 

representações, as construções simbólicas, as identidades dos indivíduos 
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frente a uma coletividade, neste sentido para o historiador participante é mais 

bem entendida.  

Obviamente, não foi possível livrar-me de todos os entraves da 

pesquisa; algumas pessoas não quiseram falar sobre temas mais complexos 

(conflito na fazenda Candeias), mas surgiram possibilidades de entender as 

complexidades, as estruturas (a religião, a política) que se sustentam através 

de tais conjunturas. A escrita da história a partir de documentos estáticos e 

governamentais nem sempre condiz com a realidade do campo social. Nos 

grupos sociais existem pessoas que falam e/ou que escrevem; a pesquisa 

documental cristaliza essa exclusão. A produção de documento em uma 

sociedade é feita por líderes comunitários, muitas vezes não representam 

todos no grupo. É comum tais lideres estar à frente por sua facilidade de 

articulações políticas, logo são assediados por políticos que visam interesses 

antagônicos aos grupos.  

Compartilho do pensamento de Hobsbawm (1995) de que somos 

cronistas do nosso tempo, trata-se de compreender, de interpretar os meios em 

que estamos inseridos, comentar, ampliar para corrigirmos nossos próprios 

equívocos. Escrevemos sobre homens e mulheres, crianças e adultos, 

governantes e governados, pobres e ricos, vencidos e vencedores, contamos 

as histórias de pessoas de determinados lugares, em determinado tempo. 

Acabamos envolvidos de diversas maneiras nestas histórias. Como 

“observadores” no nosso tempo, temos a capacidade de desnaturalizar o que 

parece natural. No papel de historiador participante, compartilhei do mesmo 

mundo social dessas pessoas quando ainda andávamos por caminhos 

desconhecidos, entre pessoas desconhecidas, fazíamos parte de um tempo, de 

uma época na mesma região. Alguns foram professores, outros sentamos lado 

a lado nas carteiras escolares. Andamos nas mesmas trilhas, nas mesmas 

matas e tropeçamos nas mesmas pedras. Descansamos nas mesmas sombras 

e bebemos no mesmo regato. 

Para Hobsbawm, porque somos observadores do nosso tempo, 

podemos compreender e explicar as coisas acontecem de uma tal maneira, 

como elas se relacionam entre si. 
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Trata-se de comentar, ampliar (e corrigir) nossas próprias. E falamos 
como homens e mulheres de determinado tempo e lugar, envolvidos 
de diversas maneiras em sua história como atores de seus dramas – 
por mais insignificantes que sejam nossos papeis – como 
observadores de nossa época e, igualmente, como pessoas cujas 
opiniões sobre o século foram formadas pelo que viemos a considerar 
acontecimentos cruciais. Somos partes deste século. Ele é parte de 
nós. Que não se esqueçam os leitores que pertencem a outra era, por 
exemplo os estudantes que estão ingressando na universidade no 
momento em que escrevo e para quem até a Guerra do Vietnã é pré-
história. (HOBSBAWM, 1994 p.13).  

 

Com base no pensamento de Maria Cecília de Souza Minayo (1996), foi 

construído o embasamento metodológico deste trabalho. Nesse sentido, todo 

caminho percorrido, todas as táticas utilizadas para superar as barreiras, as 

estratégias usadas para furar os bloqueios do mundo social foram construídos 

com base na própria realidade das experiências vividas na região de 

colonização estudada. As astúcias necessárias para caminhar entre os perigos 

de equívocos no dia a dia da pesquisa são considerados métodos e 

instrumentos criados e utilizados para compreensão das especificidades do 

campo da pesquisa, e são parte da metodologia da pesquisa. De acordo com 

Minayo,“Entendemos por metodologia o caminho e o instrumental próprios de 

abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa lugar central no 

interior das teorias sociais, pois ela faz parte intrínseca da visão social de 

mundo veiculada na teoria”. (1996, p. 22) 

O desenvolvimento da pesquisa foi um desafio difícil. Um dos problemas 

enfrentados foi a distância da cidade onde moro para a região estudada. 

Mesmos sendo bolsista, não houve recursos para custear as despesas com 

hospedagem. Foi necessário recorrer à solidariedade de amigos que me 

ofereceram refeições e hospedagem. Outras três viagens foram necessárias 

para cidade de Ji Paraná. Algumas das pessoas importantes para o trabalho 

estão morando nessa cidade. O que se tornou mais difícil, porque foi 

necessário deslocar de Porto Velho a Ji Paraná e retornar no mesmo dia. No 

trabalho de pesquisa com entrevistas, estas são realizadas no tempo do 

entrevistado. Por isso, é muito comum algumas pessoas chegarem no dia 

marcado, na hora combinada e dizer que não podem fazer tal entrevista como 

havia combinado. Isso ocorreu com um participante que mora em Ji Paraná. 

Desloquei de Porto Velho para fazer a entrevista em um dia de sábado ao meio 
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dia. Na hora marcada, quando cheguei à casa, o senhor mandou avisar que só 

poderia fazer a entrevista as dezessete horas e trinta minutos. Então aguardei. 

No novo horário combinado voltei a casa, novamente um adiamento para o 

domingo de manhã.  No domingo de manhã realizamos a entrevista. 

 

1.7. Entrevistas versus documentos oficiais: a história oral como método 

para dar vozes a grupos silenciados historicamente  

 

Historiadores sociais e culturais que escrevem sobre os eventos 

históricos que marcaram uma época, tendo como fontes documentos oficiais 

produzidos pelo Estado, algumas escritas jornalísticas, incidem sobre injustiças 

sociais estruturadas historicamente. Essas fontes não têm informações da vida 

privada nos eventos públicos que expressam a consciência dos sujeitos na 

construção da sociedade. Tal consciência só é percebida nas atitudes frente às 

práticas cotidianas, nas trocas culturais. A pesquisa em história significa 

investigar e analisar os eventos que marcaram uma época, que moldaram a 

formação cultural de uma sociedade, de um povo em determinadas regiões. 

Uma investigação demanda consciência histórica, a tomada de depoimentos, 

entrevistas, informações, provas, não para construir uma verdade pura, 

cristalizada, mas para mostrar as possibilidades de várias verdades. Os 

trabalhos históricos têm como objetivo preservar a memória de variados grupos 

que formam uma sociedade.   

Diante disso, é fundamental nos livrarmos dos engessamentos dos 

documentos oficiais, das escritas jornalísticas que, muito distantes das práticas 

ordinárias, são representantes das ideologias dos grupos de poderes, para se 

manter o poder.  Peter Burke (2011), ao apontar possibilidades para história 

cultural, sugere uma história antropológica: “Uma possibilidade é falar em 

variedades de história antropológica”, (p, 244).  Ao fazer observações sobre a 

história cultural, afirma: 

 
Em segundo lugar, tem-se redefinindo cultura [...] ideias, habitus e 
valores, [...] Em outras palavras, estendeu-se o sentido do termo para 
abranger uma variedade muito mais ampla de atividades do que 
antes – não apenas a arte, mas a cultura material, não apenas o 
escrito, mas o oral [...] mas as mentalidades das pessoas comuns [...] 
A vida cotidiana ou a “cultura cotidiana” (BURKE 2011, p, 247).  
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De acordo com Silveira (2007), a Antropologia desenvolveu o método 

etnográfico de pesquisa para estudar as culturas nas sociedades; tais métodos 

podem também ser chamados de técnicas de pesquisas. Para esse autor, as 

técnicas seriam a observação de campos, gravações de entrevistas (História 

Oral) e análise de documento. “A etnografia é um sistema de pesquisa 

desenvolvido pela Antropologia para estudar a sociedade na perspectiva da 

cultura” (p, 04). O compartilhamento metodológico, a confrontação de dados na 

análise, possibilita um tangenciamento da realidade.  

A história é um instrumento para construção de pensamento de uma 

sociedade. Portanto, os grupos de poder transformam suas histórias em 

história oficial, perpetuando suas ideologias, elegendo as a condição de 

culturas ordinárias, afirmando preconceitos em relação aos grupos sociais 

considerados minoritários: negros, índios, mulheres e pessoas de 

determinadas regiões. Assim, os documentos oficiais, as estatísticas usadas 

para justificar projetos políticos pessoais, as escritas de alguns jornais, que 

prestam serviço a grupos políticos, pode tornar-se armadilha quando usadas 

como fontes para escrever a história.   

A ocupação de uma região é um campo promissor para entender as 

lutas sociais, os encontros culturais.  Nesse sentido, os historiadores que 

escrevem a história social, a história cultural, precisam produzir textos que não 

negligenciem os grupos não detentores de poder. É necessário produzir uma 

história focada no homem comum. Penso que cada grupo, cada homem, cada 

mulher que vive na sociedade participa da construção dessa sociedade, por 

isso precisa ser incluído nesta história.  

A narrativa da história de todos precisa compartilhar dos métodos da 

história oral, pois grande parte de homens e mulheres não é letrada. Portelli 

(2001) chama atenção para “História Oral como campo de estudo”, “são 

histórias não contadas” (p, 12). O autor trata como história não contada na 

versão para o entrevistador; um “ouvinte tão questionador”. Chamo de 

“histórias não contadas” as histórias de vidas, as labutas cotidianas de homens 

e mulheres comuns. Essas histórias foram silenciadas pelos métodos 

tradicionais historiográficos que têm maior aceitação nos meios acadêmicos 
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como forma de escrever a história; tais métodos dão vozes aos grupos de 

poderes tradicionais que se julgam com a primazia de fazerem a história. As 

narrativas de pessoas comuns, eventos públicos, opõem-se as versões das 

histórias contadas nos documentos oficiais, são grupos com posições 

antagônicas nas lutas sociais.   

De acordo com Portelli (2001), a entrevista, ao tornar o falante um 

agente da história, dá-lhe autoridade ao expressar suas consciências. “A 

entrevista implicitamente, realça a autoridade e a autoconfiança do narrador”. 

Para o autor, a escrita da história, a partir de fontes orais, precisa ser um 

construto dialógico entre o narrador e o entrevistador, de tal modo que o leitor 

não esqueça as origens das fontes no texto lido (p, 13). O pesquisador, ao 

informar ao participante seu trabalho, “realça a autoridade e a autoconsciência 

do narrador e pode levantar questões sobre aspectos da experiência do relator 

a respeito dos quais ele nunca falou ou pensou seriamente” (p, 12).  Para os 

participantes, o trabalho acadêmico tem outras dimensões, é a história de vida 

deles; homens e mulheres simples sendo valorizados, tendo suas vozes 

ecoadas para além da sua comunidade, serão um livro. Ao deixar o papel de 

figurantes e assumir o protagonismo da história dos seus iguais, esses homens 

e mulheres assumem uma posição ao falar, mesmo tateando as palavras, 

buscam a melhor forma para expressar.  

Quando entrevistei o participante 03, em 24/11/2015, um velho agricultor 

não letrado, ao se referir ao jagunço da fazenda Candeias, hora ele tratava 

como “fiscal” ou “segurança”. As lutas pela posse da terra acontecem entre 

grupos com forças desiguais, os grupos detentores do poder conseguem impor 

um silenciamento histórico que perpassa o tempo, que ganha materialidade 

nas palavras, nas formas de organização dos discursos/narrativas sobre os 

acontecimentos vividos.  Mais de três décadas depois, as pessoas temem o 

terror daqueles dias que iniciavam o ano de 1984, por isso ainda narram de 

maneira cautelosa.  Este participante, desde 1975, reside ao lado da área onde 

houve o conflito armado entre jagunços e agricultores que ocuparam a área 

pretendida pela citada fazenda. Os dois primeiros seringueiros entrevistados 

não falaram sobre a ação da fazenda Candeias na região, somente na segunda 

entrevista, quando questionados, fizeram relatos bastante minuciosos.  Santos 
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(2002) fala de um encantamento, um espanto, diante da possibilidade de poder 

falar.   

 
Quase todos ficavam espantados e perguntas do tipo: Mas eu posso 
falar mesmo? Posso falar sobre minha vida? Posso falar o que 
quiser? Eram constantemente ouvidas, a ponto de Paulo dizer na 
Organização dos Seringueiros de Rondônia em tom de celebração 
que estaria sendo feito um livro sobre a vida dos seringueiros contada 
pelos próprios seringueiros!.(p, 40). 

 

 Nos diálogos, o entrevistador pode conduzi de forma aberta, ou fechada 

esse ato de poder falar. Nas entrevistas abertas, os participantes falam sobre 

suas experiências de vidas, suas histórias pertinentes à pesquisa. Essa 

liberdade é parcial. O entrevistador, antes de começar a gravação, norteia as 

falas com os objetivos da pesquisa. Em alguns casos, são necessárias a 

interferências com perguntas, muitos participantes, homens e mulheres não 

letrados, são tímidos e, mesmo diante de um historiador, de um sociólogo, ou 

antropólogo, não reconhecem a importâncias de suas histórias, as relevâncias 

de seus saberes culturais passados por seus ancestrais, suas práticas 

cotidianas que são culturais. Para proporcionar autoridade ao participante, as 

entrevistas desta pesquisa foram sempre iniciadas com uma conversa livre; os 

participantes narrando suas histórias, os fatos importantes para eles.  

A partir dessa narrativa inicial, construí uma percepção de parte do 

mundo do entrevistado; algumas pessoas faziam uma narrativa do recebimento 

de um milagre, da revelação de como iniciar o cultivo de uma determinada 

espécie de planta que não é cultivada na região. Outros iniciavam falando 

sobre os sofrimentos, as angústias dos dias em que chegaram à região, das 

mazelas do poder público. Nessa fala introdutória da gravação, é possível 

perceber o engajamento social do participante, a sua religiosidade. Isso é muito 

importante para não tocar em temas delicados. Antes de começar a gravar, 

explicava para o participante quais eram os objetivos da pesquisa: ouvir a 

história da migração do participante para região de Urupá. As orientações para 

norteamento das falas, ou na construção de perguntas, foram sempre cercadas 

pelos cuidados para minimizar as interferências do entrevistador nas memórias 

dos participantes, assim como na escrita do texto. 
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Diferente das memórias dos participantes são as histórias de vida. Estas 

são construídas com base nos desejos, angústias e dores; são recheadas de 

esperanças, alegrias, prazeres; são histórias com vidas. Os documentos, 

projetos, planilhas, estatísticas governamentais, escritas de jornais, são 

histórias frias, manipuladas para responder aos anseios de grupos detentores 

de poder, ou expressam apenas as lutas de determinados seguimentos sociais.  

A história das lutas sociais, das trocas culturas como meio de sobrevivência no 

meio social, as modificações de habitus, costumes são percebidos nas 

interações das entrevistas, na história oral.   

A complexidade da formação de uma sociedade para ser entendida 

carece de minuciosas investigações que analisem todos os grupos que 

estiveram ou estejam envolvidos nas lutas sociais. A história precisa ser 

inclusiva, com todos os sujeitos, para todos os cidadãos. Essa possibilidade 

passa pelo compartilhamento teórico e metodológico para a construção dos 

textos históricos. Assim como a investigação processual, os historiadores 

devem trabalhar os cruzamentos dos dados, narrativas orais e documentos 

oficiais. Essas narrativas orais do homem comum, que por muito tempo não 

interessou a história, são esclarecedoras dos eventos que os documentos 

oficiais insistem em lançar no esquecimento. Na ocupação da região do 

município de Urupá, através das entrevistas dos homens comuns, seringueiros 

e agricultores, tornou-se possível dimensionar o quão conflituosa foi a 

ocupação da região, o quão sangrenta foi a luta pela posse da terra. Nem 

mesmo o progresso do agronegócio, a calmaria reinante nos dias atuais 

calaram as vozes que foram sufocadas nas décadas passadas. 

 

 

1.8 . A escolha dos sujeitos, a coleta de dados e o modelo de análise 

 

Para a formação do corpus desta pesquisa, utilizei um critério bastante 

simples quando se trata da escrita histórica, a cronologia dos eventos da 

ocupação da região. Ao longo do tempo, muitos grupos humanos já passaram 

por aquela região. Temos notícias de alguns indígenas, mas não é possível 

encontrar nenhum descendente desses povos que habitaram a região. 
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Também é possível que outros grupos de exploradores estiveram na região, 

como madeireiros e garimpeiros, mas não existem evidências, sinais ou 

vestígios, informações para chegar a esses homens. Como toda pesquisa 

exige um recorte temporal, iniciei na década de 1970, período que se tem 

informações dos primeiros grupos de seringueiros que ocuparam a região.  

Nos meios acadêmicos existem discussões sobre a cientificidade em 

algumas disciplinas da área das humanas.  O principal questionamento é sobre 

os métodos de pesquisa, que podem ser modificados a cada pesquisador, 

segundo um julgamento próprio da necessidade imanente do campo de 

pesquisa. Não sendo possível a fixação de um modelo metodológico rígido 

para pesquisas, não há uma padronização de resultados, em lugares diferentes 

para algumas áreas; ou seja, para história, ciência sociais, antropologia, 

filosofia não é possível fixar um método, tal como acontece na área das 

ciências exatas. Nas ciências humanas, os sujeitos das pesquisas são 

flexíveis, modificam, metamorfoseiam o meio social em que estão inseridos 

como astúcia de sobrevivência. Essa capacidade de adaptar um método a uma 

realidade única exige conhecimento amplo do tema investigado e de vários 

métodos de pesquisas. Todos os métodos de pesquisas foram desenvolvidos 

diante de complexidades de um campo de pesquisa. O pesquisador, o cientista 

social, na sua hermenêutica não pode criar distorções, no entanto o trabalho de 

pesquisa social tem como objetivo identificar distorções.  Para Hobsbawm 

(1995), “temos como missão interpretar, desnaturalizar aquilo que se apresenta 

como natural”. 

Nas pesquisas sociais que envolvem pessoas, existem algumas 

exigências nos meios acadêmicos para atestar a sua cientificidade, tais como a 

submissão dos projetos aos rigores dos Comitês Ética em Pesquisa - CEP. 

Estes, por sua vez, estão ligados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 

CONEP, que está ligada à Plataforma Brasil, que é subordinada ao Ministério 

da Saúde. O projeto de pesquisa social submetido a analise do CEP deve 

apresentar também questionário estruturado e um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE. Esses documentos são submetidos à análise de 

procedimento.  
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Entre os procedimentos para submissão, ao cadastrar o projeto para 

envio, há um questionário que o pesquisador responde, com perguntas 

objetivas sobre questões éticas na pesquisa. No entanto, tal questionário tem 

suas perguntas formuladas para pesquisas quantitativas na área da saúde. 

Logo, esse mesmo questionário, quando aplicado para pesquisa social 

qualitativa, não dá conta de observar cientificidade de um projeto.  A exigência 

de questionário para uma pesquisa em história não é adequada, já que, nessas 

pesquisas, as perguntas mais fecundas são elaboradas a partir da fala do 

participante. O questionário produz o engessamento da pesquisa, o 

pesquisador torna a pesquisa objetiva demais, buscando resposta, não uma 

observância para realidade local.  

No TCLE, o pesquisador deve informar todos os procedimentos da 

pesquisa ao participante; desde a instituição acadêmica que o pesquisador 

está ligado, quais os objetivos da pesquisa, os procedimentos que o 

participante será submetido, como por exemplo, responder um questionário, 

gravar entrevista etc. O termo deve esclarecer que o participante é livre para 

aceitar participar e, se resolver desistir da participação, também tem toda 

liberdade. Deve esclarecer todos os riscos que o participante pode ser 

submetido. Geralmente, na pesquisa social qualitativa, os riscos são quase 

inexistentes.  Neste caso, o único risco é uma pergunta que envolva questões 

emocionais, psicológicas.  

Para os parecerista do CEP, todo pesquisador deve suprimir os nomes 

dos participantes da pesquisa, trocando os nomes dos participantes por letras; 

(A, B, C) ou números (1, 2, 3), ou por nomes fictícios.  Para o pesquisador em 

história, existem casos que não são possíveis esses procedimentos. Neste 

trabalho, por exemplo, existem pessoas cuja história de vida são públicas para 

a sociedade local. Os seringueiros, e os primeiros administradores não 

escreveram uma história local. Esta pesquisa sem a participação dessas 

pessoas seria incompleta, assim como não citar seus nomes seria estranho, 

pois são conhecidos popularmente na região. Alguns dos seringueiros já 

participaram de outros projetos de pesquisas, já deram entrevistas para 

programas de rádios ou televisões.  
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 Em um caso parecido, Carlos Corrêa Teixeira (1999) cita o nome de 

alguns dos participantes da sua pesquisa em nota de roda pé. O autor salienta 

em sua citação que são moradores antigos da região: “Os moradores mais 

antigos dali – entre eles os Srs. Francisco Carlos, Chagas Camilo, Anésio 

Nunes Ramos e Francisco Fernandes (seu Lolô) – criaram naquela ocasião a 

Associação dos Anciãos de Vila Velha” (TEIXEIRA, 1999 p, 33). Como um dos 

objetivos deste trabalho é escrever uma “história de todos”, alguns nomes 

apareceram no corpo do texto, como forma de inclusão. Os seringueiros serão 

todos citados com os nomes comuns, como são conhecidos na região. 

Diante disso, os primeiros a ser entrevistados foram os seringueiros, isso 

porque iniciaram a ocupação da região ainda no início dos anos setenta do 

Século XX. As entrevistas foram gravadas entre os dias 10 de janeiro e 15 de 

fevereiro de 2015. Este grupo, no início dos anos de 1960/70, era composto por 

mais de dez famílias na região do município de Urupá; logo na primeira década 

do projeto de assentamento ficaram somente três famílias nos locais onde 

construíram suas casas quando ali chegaram. São eles: Luis seringueiro (1965) 

Antonio (1970), Assis (1970), Sebastião (1980), Galego (1972), Raimundo 

(1973).  

Hoje no município de Urupá restam somente três seringueiros e suas 

famílias. Um mora com sua esposa na cidade de Urupá e vive da 

aposentadoria. Dois moram na área rural, em suas propriedades, no mesmo 

local que se instalaram no início dos anos setenta. Outros dois moram em Ji 

Paraná. Um está aposentado por invalidez, outro ainda trabalha de mateiro em 

projetos de manejo no Estado do Mato Grosso. Deixa a família na cidade, 

passando longas temporadas trabalhando. Também foi entrevistado um 

seringueiro que hoje sua propriedade está no município vizinho, Teixeiropolis. 

Sua participação foi importante porque, quando chegou à região, segundo ele, 

no final dos anos cinquenta, toda a região ainda pertencia ao município de 

Guajará Mirim. Foi um dos primeiros homens a chegar à região. Seus relatos 

foram bastante produtivos para este trabalho. 

O segundo grupo é composto por colonos assentados. Procurei pessoas 

que receberam lotes do INCRA no início dos anos de 1980 e que ainda vivem 

na região. Este grupo não terá seus nomes divulgados, suas falas serão 
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utilizadas para análises, para sustentações das argumentações defendidas. 

Sempre fragmentas. Não há necessidade de fazer uma narrativa de todas as 

histórias. Cada participante contou a sua história, sua trajetória de vida. Após a 

fala inicial, foram feitas perguntas pertinentes a pesquisa. Também foram 

realizadas rodas de conversas com alguns participantes que eram vizinhos, 

conhecidos. Isso porque, de alguma forma, suas histórias se cruzaram no 

campo de futebol, na igreja, no roçado, na colheita da lavoura.  

Não há uma estatística, mas são poucos os que receberam lotes do 

INCRA e ainda permanecem na região. Hoje já são pessoas idosas, alguns 

gostam de contar suas epopeias até os dias atuais, outros preferem não falar. 

Os homens falam mais; nas entrevistas, poucas mulheres falaram, mesmo 

sendo convidadas; algumas senhoras preferiram somente ouvir. Houve alguns 

casos em que as mulheres entraram na conversa, tomaram iniciativas, nestes 

casos foi bastante produtivo para o trabalho. As mulheres falam dos problemas 

mais íntimos do cotidiano, onde a vida acontece. As falas são carregadas de 

um sentimento profundo. 

O terceiro grupo está composto por quatro técnicos da Emater6.  Três 

desses técnicos chegaram ao Projeto de Assentamento Urupá, em 1984, na 

primeira turma de técnicos agrícolas contratados para atender os agricultores 

na região estudada. Dois deles terão seus nomes citados no corpo do texto, 

pois tornaram figuras públicas da política local. As entrevistas foram gravadas 

entre os dias 01 e 05 de dezembro de 2015. O terceiro técnico, que trabalha 

atualmente na Emater, atendendo os agricultores, não gravou entrevista, mas 

sua participação foi bastante relevante para entender situações ambíguas.  

 Muitas vezes, o pesquisador não pode escolher selecionar seus 

sujeitos, o campo de pesquisa impõe as suas possibilidades de trabalho. Numa 

pesquisa social, a coleta de dados é parte bastante relevante no trabalho e a 

persistência é parte do método. Com objetivo de escrever a história da 

colonização contada por aqueles que estiveram nas longas viagens por 

estradas intrafegáveis, em caminhões “pau de arara”, aqueles que estiveram 

dias e noites nas filas a espera para fazer a seleção no INCRA. O único 

sentimento que acompanhava todos era a incerteza. Buscando escrever a 

                                                           
6 Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia 
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história da colonização, a partir dos olhares daqueles que carregaram pesados 

cacaio nas costas, por caminhos estreitos, dias inteiros em busca de 

conseguirem realizarem único desejo: ter um lote, um pedaço de terra para a 

sobrevivência de suas famílias.  

Assim, no campo desta pesquisa, as pessoas foram convidadas a 

participar, incentivadas. Na maioria dos grupos escolhidos, as pessoas 

aceitaram participar, queriam falar. Houve momentos de grandes satisfações 

para os participantes, principalmente nas rodas de conversas, sentiram-se 

valorizados, como participantes da história local. Houve casos que não tive 

sucesso, pessoas que julguei bastante importante para o trabalho, por motivos 

pessoais, não puderam participar. Por exemplo: no Projeto de Assentamento 

Tancredo Neves, onde em 1984 houve um conflito armado pela posse da terra, 

entre jagunços e posseiros, as pessoas que tiveram participação direta neste 

evento não quiseram gravar entrevistas, sobe a alegação de que este 

pesquisador não possuía nenhum documento de identificação que garantisse o 

vínculo com a instituição acadêmica mencionada na apresentação verbal do 

mesmo.  

Em uma pesquisa, a busca pelos dados, como adquirir as informações, 

talvez seja a parte mais sensível. Não é trabalho fácil fazer com que as 

pessoas falem, é um jogo. Geralmente, as pessoas que falam muito, também 

têm muito a esconder, as escolhas às vezes são equivocadas. O melhor falante 

não é o melhor informante. Pesquisadores sociais, ao chegar a uma 

comunidade ou grupo social, tendem a procurar seus líderes. Quando 

chegamos a uma casa, procuramos o chefe da família, essas pessoas sabem o 

que falar, também sabem o que não pode falar. Muitas vezes são fontes 

mexidas, já participaram de várias entrevistas, com pesquisadores experientes, 

então essas pessoas também sabem se defender das armadilhas de um 

questionário. Pesquisadores que trabalham pesquisa social e usam coleta de 

dados a partir de entrevistas sabe que a relação entrevistador e entrevistado é 

tensa, é como um jogo. O entrevistado é uma vítima do pesquisador, este traz 

várias técnicas, astúcias para que o entrevistado revele o que ele tende a 

ocultar. O que o entrevistado fala espontaneamente nem sempre tem 

relevância para o pesquisador.  
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A configuração do campo da pesquisa com pessoas em qualquer 

circunstância se fez tão surpreendente, multifacetada, com tantas nuances que, 

às vezes, é necessário abandonar as ideias iniciais, os critérios e adaptar-se a 

realidade do trabalho de campo da pesquisa. O mundo social está em 

constantes mudanças, pessoas se mudam em busca de melhorias, aquele 

projeto inicial, idealizado longe do campo onde realizara a pesquisa, é 

praticamente todo modificado.  

Relevante é o que as pessoas ocultam o que constitui propriamente 
elementos da sua vida privada. Portanto, a melhor técnica de 
pesquisa acaba sendo aquela que induz a vitima a confessar o que, 
provavelmente, gostaria que não tornasse público. A pesquisa acaba 
se revelando uma certa forma de espionagem, de invasão, de 
violência (MARTINS 2014, p 102). 

  

Segundo Minayo, nas pesquisas de cunho qualitativas, nas ciências 

sociais, o questionário não dá conta das interações, não apreende a 

complexidade das relações dentro dos grupos sociais. Compreender o 

cotidiano, as realidades sociais das pessoas com um questionário seria 

engessar a pesquisa, poderia cair no erro de encontrar as respostas que o 

pesquisador desejaria, e não uma compreensão da realidade cotidiana das 

pessoas.  

O contexto da colonização é complexo demais para ser entendido a 

partir de um questionário. “Quando se trata de apreender sistemas de valores, 

de normas, de representações de determinado grupo social, ou quando se trata 

de compreender relações, o questionário se revela insuficiente” (MINAYO 

1996, p. 121). Mesmo um questionário elaborado pode levar ao engessamento 

da pesquisa. As respostas são sempre curtas; principalmente quando 

perguntamos sobre assuntos que aguçam as emoções. Nesses casos, o 

entrevistado evita falar. Esses problemas pode comprometer todo um trabalho 

preparatório para participação na pesquisa. Diante disso, utilizei alguns 

métodos que entendi ser eficientes na coleta de dados: entrevistas abertas e 

gravadas, anotações em caderno de campo, rodas de conversas gravadas e 

aplicação de questionário. Nesta metodologia, após a escolha dos 

participantes, o pesquisador se apresenta, apresenta a instituição de ensino a 

qual faz parte, explica seu trabalho, quais os objetivos de pesquisa. É 

importante informar ao participante se há risco ou não sobre a participação, 
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quando trabalhamos com histórias de vidas, há sempre questões emocionais. 

É necessário esclarecer todos os procedimentos e enfatizar que a participação 

deve ser livre, tendo a liberdade de retirá-la no momento em que o participante 

assim desejar. Então, a partir desse momento, as conversas foram abertas; as 

perguntas surgiam durante as falas; isso deu uma compreensão mais ampla 

sobre temas que, para os participantes, seriam importantes. Em alguns casos, 

a aplicação do questionário limitou as respostas, os participantes preferiam 

responder “sim ou não”. Quando provocados, levados a falar de determinados 

assuntos se sentem mais à vontade. 

Por exemplo, nessas conversas livres, os participantes falaram sobre 

família sem constrangimentos, sobre doenças, sobre religião. Falar dessas 

relações fica mais fácil, dá ao interlocutor a sensação que está no comando da 

conversa. Também porque a linguagem oral é a modalidade comum nas suas 

comunicações cotidianas. O mesmo não acorre com a escrita. Nesse sentido, a 

participação oral é muito importante para as pessoas que estão participando de 

uma pesquisa porque falam da sua realidade com propriedade. Ainda assim, 

na conversa aberta, a gravação não produziu o resultado esperado. O aparelho 

de gravar intimida. Isso aconteceu em várias situações, inclusive com pessoas 

acostumadas a falar ao público, usando microfone. Por isso, recorri a outro 

método mais adequado à questão: a roda de conversa.  

A roda de conversa é um método bastante comum na História Oral, que 

tem se mostrado bastante eficiente para História Cultural. Conhecida como 

bate papo ou entrevista coletiva, é necessária para um aprofundamento em 

temas mais complexo, tais como o sentimento de pertencimento a partir de 

uma participação em um grupo social, em um time de futebol. Nesses diálogos 

em grupos, as falas são livres, uma vez que todas as pessoas envolvidas são 

conhecedoras das realidades locais; são histórias dos iguais, são participantes 

de um tempo vividos, compartilhando suas experiências de vidas. Isso foi muito 

produtivo para esta pesquisa. Nas gravações, o pesquisador tem o papel de 

moderador, que colocava um tema em discussão, uma pergunta. Geralmente, 

nesses debates as pessoas assumem posições, querem contar suas 

participações em determinados eventos, isso demonstra as relações sociais do 

grupo. Nesse método de coleta de dados, por serem amplamente discutidos os 
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assuntos, com reflexões de várias pessoas, tornam a interpretação, análises de 

dados mais próximos de uma realidade no mundo social. 

No Projeto de Assentamento Tancredo Neves, implantado em 1986, hoje 

parte do município de Urupá, houve pouco sucesso na pesquisa, as pessoas 

evitam falar sobre os conflitos. Este projeto começou sob grande tensão. Os 

colonos que não conseguiram lotes no INCRA invadiram uma área que estava 

sob o domínio da fazenda Candeias, que se declarava proprietária da área. 

Depois de vários conflitos, tentativas de acordo, em abril de 1984, os jagunços 

da fazenda foram mandados para retirar os colonos; houve confronto armado.  

Estive várias vezes no local. Algumas pessoas falaram, aceitaram gravar 

entrevista, mas evitaram detalhes do confronto. Na linha T 017, onde aconteceu 

o conflito armado, cheguei a reunir três agricultores que estiveram na época 

dos eventos. Por falta de uma identificação, um documento que comprovasse 

meu vínculo com a Universidade Federal de Rondônia, que pudesse comprovar 

que realmente meu trabalho é acadêmico, eles decidiram não aceitar gravar as 

entrevistas. Contaram as histórias, mas com certa desconfiança, negaram 

participação, ou mesmo detalhar o acontecido, mesmo o evento tendo 

acontecido no lote que estávamos.  

Houve uma intensa busca por documentação escritas/oficiais juntos aos 

órgãos públicos (SEPLAN, Emater, INCRA, CPT)8 para fazer uma analogia 

com os dados das entrevistas, mas nenhum documento do início da 

colonização é possível ser acessado. Somente o INCRA tem o projeto de 

assentamento, mas, sob alegação de que é um documento de segurança de 

Estado, não pode ser acessado na íntegra para ser analisado. A SEPLAN diz 

só possuir dados depois da emancipação, a partir de 1992.    

Um trabalho de pesquisa se faz a partir de uma verdadeira caçada. No 

final do século XIX, segundo Ginzburg (1989), surgiu no campo das ciências 

humanas um método sustentado em um tipo de investigação, cujas raízes 

remetem a história de antigas práticas humanas: a caça e a adivinhação. A 

                                                           
7 Essa era a forma do INCRA identificar as trilhas, as travessas, que cruzavam as coletoras, na mata que 
leva aos lotes. Hoje são as estradas vicinais, sobre responsabilidade do município. 
8 SEPLAN: Secretaria de Estado e Planejamento. 
Emater:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. 
CPT:  Comissão Pastoral da Terra. 
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partir de tais práticas, durante o período evolutivo, os homens foram 

desenvolvendo a sua capacidade de identificar através de cheiros, anotar 

detalhes para comparar, aprendeu fazer leituras complexa de símbolos, 

classificar pistas infinitesimais como fios de barba. Para sobreviver nas 

savanas, aprendeu a fazer operações mentais complexas com rapidez 

fulminante, ainda que estivesse em perseguições ou sendo perseguido. 

Entendo que este método, para trabalhar a história cultural se mostra bastante 

eficiente. Hoje os dados sobre o início da ocupação da região pesquisada são 

discursos, são falas que trazem à baila as evidências, sendo que essas 

evidências serão analisadas buscando ligações entre fatos. As práticas, as 

táticas, as estratégias cotidianas são caminhos a ser seguidos para entrar 

neste mundo social. 

Por milênio o homem foi caçador. Durante inúmeras perseguições, 
ele aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas 
invisíveis pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de 
estercos, tufos de pelos plumas emaranhadas, odores estagnados. 
Aprendeu a farejar registrar, interpretar e classificar pistas 
infinitesimais como fios de barbas. Aprendeu a fazer operações 
mentais complexas com rapidez fulminante, no interior de um denso 
bosque ou numa clareira cheia de ciladas (GINZBURG 1989, p 151).  

      

Tanto o caçador que, para aprender sua presa, lê as pistas, interpreta as 

pistas deixadas na lama, os gravetos quebrados, as folhas amassadas, como o 

indivíduo que busca nos elementos da natureza pista para revelar o futuro, 

trabalham com um elemento singular que envolve a interpretação de elemento 

exterior. O homem desenvolveu a capacidade de fazer abstrações e de 

relacionar fato sem nenhuma relação. Daí surge a compreensão de que as 

chamadas pistas infinitesimais podem comprovar a existência de uma realidade 

mais profunda. Elas são indícios, são sintomas, signos que, se relacionadas ao 

contexto que as produziu, podem colocar em evidência uma realidade que não 

está dada. A vida onde tudo está se iniciando leva o indivíduo a fazer várias 

leituras, apropriações do novo mundo que a ele é apresentado, que funciona 

como artifício de sobrevivência. As trocas culturais são meios de buscar 

identificação. 

     Para Ginzburg, algumas áreas da ciência – medicina, psicanálise e a 

crítica das artes – utilizam-se de um modelo de investigação que pode ser visto 
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como indiciário. Para exemplificar a utilização de tal paradigma, Ginzburg faz 

referência ao trabalho do historiador de arte e médico Geovanni Morelli na 

identificação da autoria de uma obra: “os nossos pequenos gestos 

inconscientes revelam o nosso caráter mais do que qualquer atitude formal, 

cuidadosamente preparada por nós” (GINZBURG, 1989 p. 146). Esse 

especialista, por meio de uma análise minuciosa de detalhes como o formato 

da orelha, a iluminação presente em uma tonalidade de uma obra, identifica 

seu verdadeiro autor.  

A investigação policial é outro campo de atividade que desenrola com 

base em indícios e sinais, aos quais uma interpretação confere sentido, uma 

orientação. Nos procedimentos investigativos, a pesquisa é uma investigação, 

os mesmo pressupostos são compartilhados por Morelli e pelo detetive 

Sherlock Holmes, criação literária de Conan Doyle, não por acaso ele também 

um médico.  

 
Para tanto, porém (dizia Morelli), é preciso não se basear, como 
normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto mais 
facilmente imitáveis, dos quadros: os olhos erguidos para o céu dos 
personagens de Perugino, o sorriso dos de Leonardo, e assim por 
diante. Pelo contrario, é necessário examinar os pormenores mais 
negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da 
escola a que o pintar pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as 
formas dos dedos das mãos e dos pés (GINZBURG 1989, p 144). 

 

A opção em trabalhar com o paradigma indiciário na história cultural não 

se restringe ao desenvolvimento da pesquisa e à seleção do material para 

análise, mas também fundamenta os procedimentos adotados para organizar e 

interpretar as narrativas dos participantes. O pesquisador, dentro do campo de 

pesquisa, está diante de um quadro, de uma obra que vai se pintando diante 

dos seus olhos, não são os pinceis, as esponjas que espalham as tintas, que 

desnudam as nuance, são as palavras, os sotaques, os discursos, olhares, a 

inquietude das mãos, as pernas que cruzam e descruzam incessantemente. 

Serão analisados nos discursos fios, sinais, indícios que possibilitam a 

composição de um tecido social. Na colonização existem várias culturas, 

formadas a partir de retalhos que se juntam e formam um tecido social de 

múltiplas cores. Dentro do discurso, esses fios não são necessariamente 

idênticos, mas têm sentidos complementares. O colono que utiliza da invasão 
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não busca apenas os conflitos, busca a posse de uma pequena porção de terra 

para trabalhar. O tecido discursivo pode se apresentar multicolorido. Não se 

apresentarão em uma gama de palavras ou afirmações iguais, mas como o 

resultado de relações analíticas estabelecidas, inferindo sentido, interpretando 

com base no conjunto total. Fios fortes contundentes, fios frágeis, juntos 

possibilitam a composição do tecido da análise.  

      Trabalhando com a concepção de paradigma indiciário na história da 

colonização, torna-se possível a análise de pistas que são negligenciáveis aos 

olhos de leigo, a não amputação do homem. Quando analisados os discursos, 

percebe-se que não há um discurso vazio, são carregados de emoções, de 

sentimentos, de sinais, indícios que, juntos e relacionados, dimensionamos que 

sempre terão fios incolores que ligam aos outros, formando uma composição 

contundente para afirmação de algumas práticas, estratégias e táticas. São a 

partir dos significados das lutas individuais que podemos dimensionar o 

tamanho da batalha social. 
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CAPITULO II  

OS GRUPOS SILENCIADOS NA HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO DA REGIÃO 

DO MUNICÍPIO DE URUPÁ   

 

 2.1 - A constituição do corpus da pesquisa e os mudos da História. 

 

Neste capítulo, a discussão será no primeiro momento uma justificativa 

da escolha do objeto da pesquisa. Em seguida, a história da ocupação da 

região de Urupá. A partir dos escritos bastante escassos, tento traçar uma 

possível história dos Índios Urupá. No tópico seguinte, esboço a história da 

ocupação da região pelos seringueiros, com base em relatos de homens que 

viveram esse momento. Para finalizar o capítulo, escrevo sobre a chegada dos 

colonos assentados pelo INCRA. 

A escolha deste objeto para a pesquisa, escrever uma história da 

ocupação da região do município de Urupá, teve uma longa construção. Deve-

se ao fato da história de vida e luta dos meus pais não diferir de tantas outras 

histórias de lutas silenciadas pela complexidade do evento da colonização. São 

histórias que foram silenciadas por mais de cinco séculos no Brasil, são 

indivíduos que são silenciados na história, na literatura, no teatro etc. Neste 

sentido, temos muitos outros silenciados pela escrita da história, pelos métodos 

historiográficos. Quando escrevemos a história da escravidão através de 

documentos de arquivos, não é a história dos negros escravos, mas sim uma 

história escrita pelo senhor dono dos escravos, pelos padres que frequentavam 

as casas grandes. Os negros não escreveram nenhum relatório de suas 

atividades semanais, ou mensais. Os negros não descreviam suas práticas 

cotidianas, era preciso escondê-las. As histórias positivistas escritas sobre os 

índios do Brasil foram interpretadas na cadeira de diretor geral do SPI. Frente a 

tantas exclusões praticadas pelos que usam os paradigmas tradicionais para 

escrever uma História que legitima o poder, ou as ações de determinados 

grupos de interesses, é preciso buscar novos objetos para análise nas Ciências 

Humanas, para que a História seja tangível além dos meios acadêmicos. 

Neste sentido, valem as orientações de Peter Burke (1978, p 12) aos 

historiadores da Europa pré-industrial de que tinham que aprender com os 
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antropólogos, no sentido do aprofundamento de suas análises, que a história 

está na superficialidade. A partir deste pensamento de Burke, entendo que uma 

aproximação da História com a Sociologia, com a Antropologia leva a escrita da 

História para mais próxima da realidade dos fatos. Os eventos que permeiam 

os meios sociais carecem ser melhores investigados, e os modelos teóricos 

historiográficos não dariam conta de compreender a complexidade das 

relações culturais nas mais distintas sociedades. Para uma história da cultura, 

partindo de uma história social próxima da sociologia, é necessário fugir dos 

discursos organizados a partir de interesses de grupos que têm a percepção do 

foco que está lhe direcionados. Peter Burke (1978), no prólogo da sua obra 

Cultura Popular na Idade Moderna, faz uma alerta aos historiadores culturais 

sobre a necessidade de mudanças nas abordagens nos estudos culturais.  

Para esse autor, 

Para descobrir as atitudes e valores dos artesões e camponeses é 
necessário alterar as abordagens tradicionais da história da cultura, 
desenvolvidas por homens como Jacob Burckhardt, Aby Warburg e 
Johan Huizinga, e recorre a conceitos e métodos das outras 

disciplinas (BURKE, 1978, p;11) 

 

O sociólogo José de Souza Martins, na obra Fronteira: A Degradação do 

Outro Nos Confins do Humano, (2014 p. 102, 105), faz uma série de 

apontamentos sobre problemas de paradigmas metodológicos nas Ciências 

Sociais. Àqueles modelos estáticos, construídos ao longo do tempo, como 

modelos definidos, que devem ser cumpridos nos trabalhos acadêmicos. Esses 

modelos não dão conta das realidades dos fenômenos sociais. Desde as 

escolhas das fontes, na história oral e a história documental, as preferências 

pelas fontes, a diferença entre a fala do chefe de família, a criança ou mesmo a 

fala da empregada doméstica. Mesmo para os sociólogos, as escolhas dos 

formulários pré-codificados e os depoimentos autobiográficos espontâneos são 

armadilhas que o pesquisador social pode cair e no momento não perceber as 

limitações da sua pesquisa.  

Este trabalho se faz necessário porque registra uma parte infinitesimal 

da história dos índios Urupá. Os indígenas logo foram confrontados por 

madeireiros, seringueiros e, consequentemente, o extermínio, que nos dias 
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atuais é percebido com certa naturalidade porque é tratado como resultado do 

progresso. Na complexidade do processo de ocupação se faz difícil afirmar 

uma realidade. Mesmo quando a região era somente povoada pelos índios, 

ocorre uma circularidade, constantes mudanças, pelos mais variados motivos; 

escassez de alimentos, guerras tribais, invasões dos homens brancos. O maior 

problema para este análise é o fato dos povos indígenas não deixaram 

documentos escritos. Para os historiadores restam os relatos enviesados dos 

sertanistas e missionários ou os relatórios de arqueólogos e outros. Neste 

trabalho, para analisar os índios Urupá, foram considerados todos os escritos 

existentes, tais como: os escritos de Rondon, ou relatórios do Posto Indígena 

Rodolpho Miranda. 

As subjetividades presentes nas formas de registros dos documentos 

oficiais muitas vezes podem ser ciladas para o pesquisador. É preciso analisar, 

fazer contextualização do momento político/econômico que tais documentos 

foram produzidos. A não observância desses aspectos pode levar a uma 

escrita com verdades dúbias, a uma distorção da realidade social. Todos os 

momentos de ocupações de determinas regiões, os surgimentos de novas 

fronteiras9, são permeados por convulsões sociais. Os órgãos estatais de 

controles, de normatizações sociais, buscam produzir respostas satisfatórias às 

políticas públicas implantadas.  

• Na esteira do progresso do desenvolvimento, foram criadas 

políticas públicas como a implantação da Linha Telegráfica, 

integrando Santo Antonio do Rio Madeira à Cuiabá no Mato 

Grosso; o Posto Indígena implantado para integrar os Índios aos 

grupos civilizados (seringueiros, madeireiros e agricultores), 

transformando-os em força de trabalho, no início do século XX, 

buscando um apaziguamento social na região; os projetos de 

                                                           
9 Há uma multiplicidade conceitual para o termo fronteira, tal como estudado por José de Souza 

Martins (2014 p, 133), que define o objetivo deste trabalho. [...] a fronteira é essencialmente o 
lugar da alteridade. É isso o que faz uma realidade singular. À primeira vista é um lugar do 
encontro dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os 
ditos civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, de um lado, e os 
camponeses pobres, de outro. O conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só 
tempo, lugar de descoberta do outro e desencontro. 
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Assentamentos (PAD, PIC, PAR)10, implantados a partir dos anos 

setenta, para acelerar o povoamento em Rondônia. Nesse 

sentido, os documentos produzidos pelos governos sobre essas 

políticas são para justificar a eficiência de suas ações. Quando há 

relatos dos grupos marginalizados (índios, posseiros), estes são 

tratados como aqueles que produzem o caos social.  

 

Os documentos públicos justificam a violência simbólica, imposta pelo 

estado para manter a ordem. Para pesquisadores das Ciências Sociais, 

escrever tendo como embasamento informações oficiais, produzidas pelas 

instituições que gestaram e aplicaram as políticas públicas em questão, 

podem-se reforçar as distorções historicamente construídas. Esses 

documentos oficiais podem sofrer modificações por vários motivos, o mais 

comum é mostrar a eficiência das ações de um governo. Hébette (2004) 

mostrou como o então governador Jorge Teixeira, do Território Federal de 

Rondônia, agiu quando os dados do IBGE11 não lhe foram satisfatório. 

 
Não satisfez ao Governo do então Território Federal, profundamente 
frustrado com os resultados, a seu ver, muito abaixo do real. O 
Governo estava ansioso por exibir um crescimento populacional 
explosivo como argumento em apoio à sua pretensão de ver o 
Território elevado a categoria de Estado. [...] de tão inconformado 
conseguiu autorização para verificar e, praticamente, refazer o senso. 
[...] Temos consciência que pelo menos na Amazônia, as informações 
censitárias sempre devem ser usadas com muito cuidado e rigor, pois 
as condições de coleta não são das mais favoráveis, em virtudes dos 
fatores físicos (como dificuldade de acesso) e culturais (HÉBETTE, 
2004, p, 270). 

 

Para o pesquisador da história cultural, o trabalho de campo, a busca 

pelos sujeitos que são atores ativos, que são participantes na construção do 

mundo social, se faz necessário para uma escrita inclusiva. Analisando os 

discursos autobiográficos dos seringueiros que ocuparam a região no início dos 

anos setenta do século passado, esses fazendo parte de uma segunda etapa 

de ocupantes que fixaram habitação na região, com objetivo de explorar a 

região em busca de sobrevivência, é possível trazer à tona um lado da história 

                                                           
10 PAD: Projeto de Assentamento Dirigido; PIC: Projeto Integrado de Colonização;  PA: Projeto 

de Assentamento. 
11 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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que não está registrado nos documentos oficiais. A história dos assentados se 

faz mais completa, juntando fragmentos dos dois lados, discursos, histórias de 

vidas dos assentados e fragmentos documentais de órgão oficial do governo 

(INCRA) que fomentou a ocupação na região.  

 

2.2. Os Índios Urupá e a cultura da colonização nas ações do SPI 

 

Quando iniciei o trabalho de pesquisa, a busca por dados, logo percebi 

que a coleta de informações sobre os índios Urupá seria um trabalho árduo, 

havia poucas possibilidades de encontrar vestígios, pistas que levassem a 

retratar uma aldeia dos Urupá. Impossível encontrar sinais (utensílios, 

pinturas), ou relatos escritos que permitissem descrever a vida cotidiana, com 

seus hábitos culturais, que permitissem construir uma identidade dos Urupá. 

Diante da inquietante necessidade de reconstruir uma história daqueles que 

foram os prováveis primeiros habitantes da região do município de Urupá, foi 

necessário um trabalho minucioso para juntar fragmentos, buscar sinais, 

vestígios que nos levassem a uma interpretação, uma reconstrução da história 

desse povo indígena. Uma caçada, não na floresta amazônica, por entre 

árvores e arbustos, montanhas e vales, seguindo trilhas sinuosas, rastos 

deixados nas praias, na lama do igapó, ou navegando por rios caudalosos e 

igarapés calmos, mas entre documentos escritos, textos acadêmicos, em uma 

historiografia indigenista que sempre negligenciou a história do índio brasileiro. 

A história do povo Urupá seria escrita somente por um aspecto: a dizimação.   

Como primeira pista surgiu o trabalho ainda em construção, com o título 

“Nas Trilhas dos Urupá”, de Josélia Gomes Neves12. Suas contribuições foram 

essenciais, nortearam a caminhada pelas trilhas em busca da história dos 

índios Urupá. Seguindo essa trilha inicial, foram surgindo pequenos sinais aqui, 

outros lá, como do trabalho de um mateiro que busca a localização de uma 

tribo selvagem no meio da floresta. Juntando pistas foi possível construir um 

olhar sobre os índios Urupá. 

                                                           
12 Professora da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-paraná. 

Vinculada ao Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Líder do Grupo de Pesquisa em 
Educação na Amazônia. Coordenadora da Linha de Pesquisa Antropologia Etnopedagógica: 
Povos Indígenas, Interculturalidade e Currículo. joselia.neves@pq.cnpq.br   
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Na esteira das discussões no BNCC13, propostas sobre questões no 

ensino da história no Ensino Fundamental e Ensino médio, a discussão sobre a 

introdução da história da África, história das Américas e a valorização da 

história indígena nas séries iniciais do ensino fundamental e médio reforça a 

necessidade de uma contextualização da realidade historiográfica, buscando 

não reparar o passado, mas entender as injustiças sociais como estruturas 

construídas historicamente. Neste sentido, Neves (2016) lembra que esse 

estudo se faz necessário para o conhecimento da construção de identidade 

local, nossas ligações com um passado que nos é negligenciando. A autora 

traz à baila a questão da legislação e a necessidade da aplicação da Lei 11645 

de 2008. 

A correta inclusão da temática da história e da cultura dos povos 
indígenas na Educação Básica tem, assim, importantes repercussões 
pedagógicas na formação de professores e na produção de materiais 
didáticos e pedagógicos, os quais devem atribuir os devidos valores à 
história e culturas dos povos indígenas para o efetivo reconhecimento 
da diversidade cultural e étnica da sociedade brasileira. (BRASIL, 
2015, p. 2 apud NEVES 2016, p. 4) 

 

Como neste tópico temos objetivo de escrever uma breve história dos 

índios Urupá, visitaremos um passado um pouco distante para contextualizar, 

situar no tempo histórico os acontecimentos. De acordo com Neves (2016 p, 

12), no século XVIII, escritos comprovam que povos indígenas Txapakura14 

haviam feitos contatos com os homens brancos na região dos rios Guaporé e 

Mamoré. Nesse período, esses indígenas chegaram habitar nas missões 

espanholas e portuguesas, com relatos de uma relação ora conflituosa, ora 

amistosa. Os índios Urupá só aparecem nos escritos antropológicos, e de 

estudiosos da questão indígenas, na última metade do século XIX, na região do 

Rio Machado. Nesse período, no plano político nacional está em construção, 

entre intelectuais, o ideário republicano, colocado em prática no dia 15 de 

novembro do ano de 1889. 

Já no início do século XX, os intelectuais envolvidos nas questões 

indígenas se esforçavam para formular seus projetos de salvação da nação. A 

república buscava com base na modernização europeia, desenvolver-se, 

                                                           
13 Base Nacional Comum Curricular. 
14  Segundo Neves (2016 p, 16), é possível afirmar, com evidencias e aproximações, que os 

índios Urupá são da família linguística Txapakura. 
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civilizar-se. Os pensadores da república apresentavam suas versões de 

políticas para os povos indígenas, era preciso criar um órgão estatal para 

controlar os conflitos entre os índios e agricultores. Candido Mariano da Silva 

Rondon fazia parte do grupo de intelectuais que tinham prestígio juntos ao 

governo. Rondon já participava das ações do Estado, estava a frente da 

CLTEMA15, construindo as linhas telegráficas, ligando Cuiabá, no Mato Grosso, 

a Santo Antônio do Rio Madeira, no Amazonas. Para Lima, as linhas 

telegráficas faziam parte de um projeto de integração nacional.  

 

As linhas telegráficas
 

estratégicas eram um dos veículos de controle 
sobre o território, e alocar índios como seus guardiões seria cumprir 
uma tripla tarefa inscrita nos regulamentos da “Comissão Rondon”: 
desbravar o território e ligar pontos do país; “nacionalizar” índios, 
tornando-os, por fim, povoadores dos sertões na qualidade de 
trabalhadores agrícolas e guardas desses suportes estratégicos como 
eram concebidos das fronteiras, isto é, as linhas telegráficas e férreas 
(LIMA, 1987 p. 45) 

A construção das linhas telegráficas foi uma obra de grande 

complexidade por causa das inúmeras intempéries enfrentadas pela Comissão 

Rondon no sertão do Mato Grosso e Amazonas. O chamado inverno 

amazônico trazia muita chuva, alagamentos, rios de todos os tamanhos para 

serem transpostos. Ataques de insetos, dentre eles mosquitos, pernilongos, 

carrapatos etc., e animais tais como cobras e onças. No verão amazônico, o 

calor insuportável. Ataques de índios, muitos deles bravios. Com uma carreira 

de sucesso no exército brasileiro, o sucesso na construção das linhas 

telegráficas implicava na construção de um grande capital político; então o 

projeto indigenista de Rondon, aos poucos, estava sendo posto em prática. 

De acordo com Neves (2016), os primeiros contatos de Rondon com os 

índios Urupá aconteceram no início do século XX, período da construção das 

linhas telegráficas. Rondon nesse período já preparava estudos sobre os povos 

indígenas ao longo da construção das linhas telegráficas. São retratos em 

diferentes momentos do cotidiano dos Urupá. São imagens de momentos 

diferentes, no entanto não possui uma riqueza de detalhes culturais dos Urupá. 

Imagens produzidas segundo a lógica do colonizador, o índio aparece vestido 

                                                           
15 Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso Amazona. Obra iniciada em 

1907 e concluída em 1915. 



78 

 

 

como um homem branco, cabelos penteados, demonstrando desconforto ao 

ser fotografado como exótico. Uma particularidade das imagens: ao observá-

las, percebe que o índio Urupá aparece, muitas vezes, apresentando os locais, 

seus costumes para Rondon, já que este tinha uma equipe que registrava, em 

fotos e vídeos, seu trabalho.  Isso fica evidente na foto em que ambos estão 

em uma gruta usada como cemitério pelos indígenas. São imagens de 

funerária; em outro momento, o índio está preparando o moquém. Para a 

autora, não há elementos suficientes nas imagens para uma descrição 

conclusiva sobre uma cultura Urupá, mas permite o conhecimento de algumas 

práticas desse povo.  

A questão da expansão das fronteiras agrícolas, vistas como mola 

propulsora para progresso, conflitava com a questão indígena. Na esteira dos 

objetivos de integrar os povos indígenas como força de trabalho, tornando-os 

úteis na sociedade, tornou-se necessário criar uma agencia governamental, 

uma autarquia federal para colocar em prática as políticas indigenistas, tidas 

como opção salvadora. A responsabilidade sobre integrar o índio à sociedade 

ficaria a cargo do estado. O pensamento rondoniano compartilhava da 

mentalidade dos intelectuais de época, os povos indígenas precisavam 

integrar-se à nação, era preciso apagar os costumes, os hábitos culturais dos 

povos indígenas. Precisava educar-lhes com a língua portuguesa para torná-

los civilizados.  

Nesse período, em várias regiões do Brasil, existiam conflitos entre 

povos indígenas e agricultores, na região Sul; entre índios e os seringueiros e 

madeireiros, no Centro Oeste e na região Norte do Brasil, onde esses 

problemas eram mais acentuados. As tensões eram maiores devido a alguns 

fatores: uma vasta área de terra produtiva a ser ocupada, rica em madeiras 

nobres e minérios; a proporção de tribos indígenas, muitos ainda bravios, sem 

nenhum contato com homem branco. As frentes de expansões agrícolas 

estavam voltadas para essas regiões. Para o pensamento positivista da época, 

os índios eram obstáculo ao progresso, para o desenvolvimento que seria 

alcançado através da expansão agrícola. A ideia de transformar indígena em 

força de trabalho foi bem aceita entre os burocratas idealizadores da república.  
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De acordo com Antônio Carlos de Souza Lima (1987)16, havia um 

corolário de ideais, vários pensadores na época que idealizam projetos de 

políticas para os povos indígenas. Da parte da base ideológica, “todo projeto 

indigenista visava transformar os povos indígenas, retirando-os ao seu estado 

de ‘inferioridade’, de ‘selvageria’, e levando-os à “civilização” (LIMA, 1987, p. 

31). Todos os projetos apresentavam pontos em comum, sendo o principal o de 

que os indígenas eram vistos como seres inferiores, diante da supremacia da 

raça branca. Os indígenas bravios precisavam ser conduzidos por um processo 

civilizatório, tornando-se mansos, dóceis e, assim, homens civilizados, 

integrados à nação.  

Diante disso, os hábitos culturais dos povos indígenas precisavam ser 

apagados, não podendo existir em uma sociedade moderna, civilizada. No 

entanto, havia uma subjetividade neste pensamento: transformar os índios em 

força de trabalho. Entre os pensadores da época, religiosos, educadores, 

juristas e jornalistas havia a construção de um ideal que, posto em prática, 

seria a solução para as relações conflituosas entre indígenas e o progresso. 

Neste sentido, Lima enumera o quais seriam os pontos principais e comuns 

nos projetos.  

Todos os projetos indigenistas visavam, ainda, atingir três 
objetivos:1º) abrir terras à colonização do interior, no sentido de 
viabilizá-la, ao pôr fim aos atritos entre os índios e brancos; 2º) 
realizar, tomando a expressão de o “extermínio da selvageria” 
(JORGE, 1909) em termos étnicos, bem entendidos); 3º) conferir aos 
índios um papel em relação à nação (LIMA, 1987 p. 26). 

 

Para o autor, mesmo havendo oposição entre duas correntes de 

pensamento, evolucionista e positivista, que disputavam a elaboração do 

projeto indigenista, não diferiam nas subjetividades. Para o pensamento 

indigenista, o índio deveria ficar sob a tutela, responsabilidade do Estado. 

Neste sentido, Rondon conseguiu um grande capital político e prestígio frente 

aos intelectuais que defendiam seus pensamentos indigenistas. Visto como um 

pacifista, não só pelas ações, mas também pelo forte apelo do seu lema, 

“Morrer se preciso for, matar nunca”.  Porém, entre os projetos em discussão na 

                                                           
 
16 Disponível em; http://laced.etc.br/site/pdfs/ACSL0200.pdf 

Acessado em 13/07/2016 as 15h29min. A paginação é do arquivo salvo no computador. 

http://laced.etc.br/site/pdfs/ACSL0200.pdf
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época, que buscavam uma solução para a questão, o projeto idealizado por 

Rondon era o que havia de mais moderno na época. Para Cavalcante (2014 p, 

07), 

A forma pacífica de contato com os indígenas, que Rondon ia 
localizando ao longo do processo de desbravamento do sertão 
brasileiro, foi suficiente para criar sobre ele a imagem do protetor 
ideal dos povos indígenas, pelo menos aos olhos do MAIC. 

 

O processo civilizatório idealizado por Rondon tinha com base a criação 

de áreas exclusivas para as populações indígenas.  As reservas em terras 

produtivas, onde os índios pudessem retirar delas seus sustentos e mantendo 

seus hábitos (caçar e pescar). Viver em paz tutelado pelo Estado, de fato, 

visava inserir os povos indígenas, através de um processo aculturamento, na 

sociedade idealizada pelo pensamento positivista. De acordo com Cavalcante, 

“Em uma carta de Rondon ao Ministro Rodolpho Miranda, observa-se que o 

intuito do aludido militar era transformar os povos indígenas em trabalhadores 

comuns, baseado nos moldes capitalistas do país”.  (2014, p, 9).  A proteção 

imaginada por esses pensadores previa uma proteção física, frente aos 

conflitos violentos que acontecia entre índios e agricultores, onde o índio era a 

parte mais fraca.  

No entanto, o projeto inovador, moderno, tinha as características dos 

aldeamentos jesuítas. Os indígenas seriam educados por escolas que os 

ensinariam a língua portuguesa. Os índios também receberiam as ferramentas 

(machado, foice, enxada, facão etc.) necessárias para o cultivo de pequenas 

lavouras de subsistência. Previa a criação de animais (bovinos, equinos, 

caprinos, ovinos, aves e suínos) para uma base alimentar e comercialização. A 

expansão das fronteiras agrícolas, o principal motivo dos conflitos com os 

indígenas, buscava essas áreas produtivas, logo essas reservas seriam 

invadidas por agricultores. Essa ideia, logo após a criação do SPI, deu 

materialidade aos postos indígenas. Uma instituição que visava o controle 

sistemático das ações dos povos indígenas.  

Segundo Cavalcante (2014, p. 3), em 1909 ocorreu a primeira passagem 

da Comissão Rondon pela região do Rio Jamari, que estabeleceu contato com 

grupos indígenas que habitavam aquela região. Entre os grupos indígenas, 
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estavam os Arikemes e Urupá. De acordo com o autor citado, a região também 

era ocupada por seringalistas (os irmãos Alfredo e Godofredo Arruda) que 

influenciavam as ações dos seringueiros, caucheiros e catadores de castanha. 

Era uma região em constante conflito. Houve interferência de Rondon juntos 

aos seringalistas, orientando-os com novos métodos de contato com indígenas, 

para manter a paz social na região do Jamari. Após os seringalistas colocar em 

prática os métodos rondonianos, os índios tornaram mais receptíveis, 

aproximando mais dos homens brancos e, consequentemente, ficando em 

situação de vulnerabilidade.  

A passividade por parte dos indígenas permitiu o avanço de novos 

grupos que buscavam ocupar a área. As frentes extrativistas estavam em 

constantes buscas para ampliarem suas áreas de explorações, tornando 

inevitáveis os conflitos violentos com os índios. As práticas extrativistas, extrair 

o látex das seringueiras, do caucho e coletar castanhas, as mais praticadas na 

época, demandavam a exploração de grandes áreas de florestas para se obter 

maior lucratividade. Também nesse período, após abertura das linhas 

telegráficas, a região atraiu interesse além do extrativismo, região de terras 

produtivas, com madeira nobre em abundância, atraiu interesses de 

madeireiros, agricultores e pecuaristas.  

Ainda de acordo com Cavalcante (2014 p. 9), em 1913 Rondon esteve 

em Manaus a trabalho, quando foi informado de rapto de crianças indígenas do 

povo Arikemes; estas eram levadas a Belém por seringalista da região do 

Jamari. Por intermédio da Inspetoria de Proteção ao Índio, daquela citada 

capital, Rondon interveio buscando e devolvendo-as as suas famílias. 

Considerando a situação deplorável, a partir deste episódio Rondon voltou sua 

atenção para os conflitos na região do Jamari, que culminou com a criação do 

Posto Indígena Rodolpho Miranda em 1914. 

A criação do Posto Indígena Rodolpho Miranda, no ano de 1914, 
inicialmente com 4118 hectares, à margem esquerda do rio Jamari, 
próximo de onde está localizado atualmente o município de 
Ariquemes, embora apresentasse a dedicação de Rondon à causa 
indígena, apresenta também o sentido de tutelar adotado pelo 
SPILTN, tendo em vista que buscava inicialmente evitar os conflitos 
entre indígenas e trabalhadores locais e a transformação desses 
indígenas em trabalhadores comuns. Não evidenciava a preservação 
dos grupos indígenas, enquanto comunidades culturalmente 
organizadas (CAVALCANTE, 2014, p, 10). 
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Os Postos indígenas foram criados em várias regiões do Brasil, com 

maior destaque para os postos da região Sul, sobre a coordenação da 

Inspetoria Regional sete. O SPI era um órgão hierarquizado, poder 

centralizado, o diretor geral, cargo que Rondon ocupou por vinte anos, passava 

as diretrizes para as Inspetorias Regionais, essas passavam aos Postos 

indígenas que executavam, colocavam as políticas em práticas. As Inspetorias 

Regionais, que atuavam por região, recebendo as ordens do diretor geral do 

SPI, atuavam sobre vários Postos indígenas dentro da sua circunscrição, 

repassavam as ordens e cobravam os resultados dos Postos indígenas. Os 

Postos indígenas recebiam as ordens e as colocavam em prática. Uma 

estrutura burocrática que funcionava como uma empresa17. 

A política protecionista do SPI, colocada em prática através dos Postos 

indígenas e que visava à proteção dos povos indígenas, tutelando-os ao 

Estado, era um mecanismo ideológico para diluir as populações nativas na 

formação da nação. A estratégia era simples, no entanto eficiente, juntava 

vários grupos indígenas e, nos postos indígenas, ensinava-lhes a cultivar a 

terra nos costumes do homem branco, tornando-os, assim, pequeno agricultor. 

Isso envolvia também educar em escolas de língua portuguesa e de base 

religiosa, o cristianismo. A alfabetização dos povos indígenas na língua 

portuguesa era vista como sinais de avanço, de eficácia das políticas públicas. 

A linguagem é um poderoso instrumento de dominação, muito utilizado no 

extermínio dos povos indígenas ao longo da história da colonização. Nos 

postos, os indígenas eram supervisionados por homens brancos, alguns com 

formações acadêmicas, tais como agrônomos, engenheiros etc.  

Os defensores dessa estratégia argumentavam que os postos tiravam os 

índios das linhas de confrontos com os homens brancos, que invadiam suas 

terras, deixando-as livres para o avanço do progresso. Chamo de estratégia 

por serem estruturas ideológicas construídas ao longo da história, utilizadas 

pelo Estado com objetivo de dominação, extermínio cultural dos povos 

                                                           
17 Ver mais sobre o tema em Ana Lúcia Vulfe Nötzold e Sandor Fernando Bringmann. O 

Serviço de Proteção aos Índios e os projetos de desenvolvimento dos Postos indígenasPostos 
indígenas: o Programa Pecuário e a Campanha do Trigo entre os Kaingang da IR7. Disponivel 
em; https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/193/187.   
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indígenas. As estruturas ideológicas dos postos indígenas possuíam 

similaridades aos aldeamentos jesuítas, no sentido de provocarem o extermínio 

cultural dessas populações nativas. Ao colocarem os grupos indígenas no 

sistema de internato, várias etnias juntos, provocavam o aculturamento desses 

povos. Além do contato frequente com os homens brancos em posição de 

subordinação, funcionários dos Postos, os indígenas tinham contatos 

frequentes com as populações que ocupavam o entorno dos postos, 

aumentando a vulnerabilidade dos índios.  

De acordo com Cavalcante (2014, p. 12), o Posto Indígena Rodolpho 

Miranda, instalado à margem esquerda do Rio Jamari, com o objetivo de 

proteger os índios Arikemes que estavam em constante conflito com homens 

brancos naquela região, logo abrigou outros grupos indígenas, inclusive os 

Urupá. Inicialmente, o citado posto tinha uma área de 4.118 hectares de terra. 

Ainda segundo o autor, a estrutura logística estava à frente das grandes 

fazendas da região. Essa estrutura logística demonstra claramente que o Posto 

Indígena Rodolpho Miranda, assim como demais, tinha como objetivo 

transformar os índios em pequenos agricultores, mão de obra para o sistema 

capitalista vigente.  

A partir de 1930, com uma nova configuração política no cenário 

nacional, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, por motivos políticos, 

reestruturação administrativa, Rondon foi afastado do cargo de diretor geral do 

SPI, e o órgão perdeu o status de autarquia, reduzindo assim o seu poder de 

decisão. De acordo com Cavalcante (2014, p. 13), o citado posto, a partir de 

1945, foi transformado em Colônia Indígena, com uma área de 9.000 hectares 

de extensão. Neste sistema de colônia, os índios passaram a viver em 

comunidade mista com homens brancos. A partir dessas mudanças nas 

políticas internas do SPI, a redução de poder nas ações e tomadas de 

decisões, foram determinantes para o declínio dos Postos indígenas, que já 

haviam sido transformados em colônia mista. 

 No início da segunda metade do século XX, as terras da então Colônia 

Rodolpho Miranda passaram a ser arrendadas para uma elite de mandatários 

da região, por um percentual de seis por cento, que não tinham nenhum 

registro de pagamento nos órgãos competentes. A falta de políticas públicas 
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que beneficiassem os índios, os avanços das fronteiras agrícolas após abertura 

da linha telegráfica foram decisivos para o fim da colônia indígena.  

De acordo com Neves (2016) e Cavalcante (2014), há relatos escritos 

que comprovam a presença dos Urupá no Posto Indígena Rodolpho Miranda. A 

fragilidade desses dados não permite dimensionar o tamanho do grupo de 

Urupá que viveram nesse Posto, como foram aliciados e por quanto tempo 

permaneceram na condição de internato. Sabemos que, em 1918, um 

acontecimento que foi noticiado na imprensa local, o casamento da índia 

Arikemes Maria Luiza com o índio Urupá Aracotí. No entanto, é o último relato 

escrito que encontrei sobre os índios Urupá.  

[...] Um fato apresentado pelo jornal Alto Madeira e amplamente 
divulgado nas vilas e cidades do Mato Grosso e Amazonas, no ano 
de 1918, foi o casamento da índia arikemes Maria Luiza com o índio 
urupá Aracoti, ambos isolados no Posto Indígena Rodolpho Miranda. 
O que chamou a atenção das pessoas que participaram da cerimônia 
de casamento, realizada na vila de Santo Antônio, foi o fato dos 
nubentes assinarem seus nomes no livro de registro de casamentos, 
o que não era comum nem entre as pessoas que se diziam civilizadas 
na época, na vila de Santo Antônio e região. O casamento dos 
indígenas, Maria Luiza pertencente ao grupo arikemes e Aracoti, 
pertencente ao grupo urupá, apresenta claramente o processo de 
desestruturação social vivido pelos diversos grupos internados no 
Posto Indígena Rodolpho Miranda, sobretudo por dois fatores, a 
saber: a alfabetização em língua portuguesa que levava ao gradual 
abandono da matriz lingüística e o casamento interétnico que 
inevitavelmente conduzia os indivíduos à práticas culturais diferentes 
das tradicionalmente praticadas por seu grupo. (CAVALCANTE, 
2014, p. 12 apud Neves 2016 p, 14). 

Esse fato reforça o questionamento levantado por Neves (2016) sobre a 

extinção ou não dos índios Urupá [...] será que os Urupá foram mesmo 

extintos?  A autora perfaz raciocínio em função dos avanços das empresas 

seringalistas e da fronteira agrícola. É possível que grupos tribais tenham 

reconfigurado suas identidades como forma de lutar para sobrevir. Nesse 

sentindo, é preciso um trabalho de pesquisa mais aprofundado sobre o 

assunto, ou como lembra a autora, ou uma manifestação desse grupo étnico na 

atualidade. O extermínio étnico dos povos indígenas para a apropriação de seu 

território na história da colonização sempre foi silenciado pela historiografia 

oficial, que buscou construir heróis e justificar o poder das elites agrárias.  

É imprescindível, diante dos dados observados, fazer algumas 

afirmações sobre os índios Urupá, tendo como base conclusiva as análises de 
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Neves (2016) e levando-se em conta a escassez de dados, as fragilidades das 

informações. Foram encontradas evidências de que os índios Urupá habitaram 

a região do rio Madeira, seguindo pelos afluentes do rio Guaporé e Mamoré. As 

evidencias dos últimos deslocamentos desses indígenas foram as margens do 

rio que, á época, era chamado de Ji Paraná e que, nos dias atuais, leva o 

nome desse povo indígena.  Para a autora, os índios Urupá são da família 

linguística Txapakura. Os índios Urupá mantiveram contatos com seringalistas, 

há registros de contatos com missões religiosas, sofreram com varíola e gripe, 

o que, segundo a autora, pode ter causado a redução de sua população. 

Possivelmente foram escravizados, prática comum com as populações 

indígenas na época.  Tiveram suas terras expropriadas. Sofreram em conflitos 

tribais e, muito provavelmente, com as empresas seringalistas, foram postos no 

sistema de internato na Colônia Indígenas Rodolpho Miranda, a chamada 

“babel” indígena. Pela observação dos aspectos culturais analisados, a autora 

conclui que os índios Urupá utilizavam pinturas faciais com pigmentos de 

jenipapo no em torno dos lábios, utilizavam em seus rituais funerários urnas, 

vasilhames de cerâmicas como depósitos das ossadas dos entes queridos. 

Levando em consideração os fatos analisados, é possível afirmar que os 

índios Urupá, que emprestaram o nome ao município, foram vítimas das 

ambições dos homens brancos, que buscavam o progresso a qualquer custo. A 

história desse grupo indígena não é diferente das dos demais que, ao longo da 

história, foram exterminados. Assim como em toda região amazônica, depois 

dos avanços das missões religiosas que buscavam, através das catequeses, 

exterminarem os hábitos culturais dos povos indígenas, transformando-os em 

homens civilizados aos moldes dos costumes europeus. Enfrentaram também 

a voracidade das empresas seringalistas, que escravizaram, expulsaram de 

suas terras; nesse processo, muitos foram assassinados e suas terras 

expropriadas.  

Os avanços da fronteira agrícola, com os projetos de colonização como 

política desenvolvimentista do governo federal, contribuíram para extermínio 

dos grupos indígenas.  Os conceitos de cultura política nos possibilitam 

interpretar como uma cultura da colonização, um conjunto de leis postas em 

prática ao longo da história, com objetivos de diluir, de apagar a cultura dos 
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povos indígenas, com a justificativa de civilizar, de integrar a sociedade 

civilizada. Os índios Urupá foram mais um grupo, vítima da cultura da 

colonização. 

 

2.3.  O povoamento da região de Urupá: os seringueiros 

Neste tópico, o objetivo é escrever uma breve história dos seringueiros 

que ocuparam parte da região no início década de 1970 do século XX. Neste 

período, a região pertencia ao município de Porto Velho. Essa escrita será 

norteada pelas vozes desses homens. Não tenho aqui ambição de dar voz, 

mas permitir que ecoem uma ressonância nos dias atuais. É preciso ouvir as 

vozes do passado para entender a dinâmica social na contemporaneidade. Os 

seringueiros têm suas realidades ocultadas, seus hábitos, os quais adquiriram 

para sobreviver, não nos provocam admiração. São falas de homens não 

letrados e o melhor método para entender suas histórias, é ouvi-las. 

Esses homens e mulheres, a maioria vinda da região Nordeste, outros 

da região Sudeste do Brasil, chegaram à região acompanhando seus pais e 

irmãos. Outros, ainda muito jovens, deixaram suas famílias, decidiram enfrentar 

sozinhos as adversidades das selvas amazônicas. Neste período, uma das 

portas de entrada mais utilizada na região amazônica era a cidade de Belém, 

no estado do Pará, depois Manaus, no estado do Amazonas, e Porto Velho, no 

estado de Rondônia. Partindo de barcos dessas cidades, seguindo os rios 

Madeira, Machado e Urupá, chegavam aos seringais. Os que vinham da região 

sudeste, depois de passar por Mato Grosso, chegavam a Rondônia.  Esses 

homens que, nos dias atuais, são vistos como heróis anônimos por suas 

aventuras épicas na floresta, como desbravadores, enfrentaram doenças, 

animais selvagens, enfrentaram índios bravios, se adaptaram as intempéries 

amazônicas na luta pela sobrevivência. Fazem parte do grupo de indesejados 

pela cultura da colonização.  

Os relatos, histórias pessoais apontam indícios de que esses homens 

chegaram à região atraídos pela propaganda oficial que era calcada na 

possibilidade de prosperidade. Essas propagandas foram utilizadas pelo 

governo brasileiro em vários momentos da história, com objetivo de impulsionar 
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a ocupação da região amazônica, principalmente em Rondônia. Com objetivo 

de persuadir os nordestinos flagelados com a seca a seguirem para o novo “El 

Dorado”, um projeto ideológico lançado no final da década de 1930 do século 

XX, pelo governo Getúlio Vargas, no período denominado Estado Novo. Com o 

slogan “Marcha Para Oeste”, buscava-se atrair os nordestinos para ocupar a 

região Norte e o Centro Oeste do Brasil.  

Em 1970, com o mesmo objetivo, governo federal lançou o Programa 

Integração Nacional18, com slogan “integrar para não entregar” e “terra sem 

homens para homens sem terras”.  Apesar de utilizar a propaganda para atrair 

as pessoas, em nenhum desses momentos os governantes conseguiram alocar 

o contingente de pessoas que chegavam à região. Muitos homens atraídos à 

região pela propaganda, a cultura da colonização, que desde início privilegia o 

homem possuidor do capital econômico, hoje são vozes silenciadas pala 

historiografia da região, que elegeu seus heróis. Essa prática, utilizada pelas 

políticas públicas que nortearam a ocupação da região em vários momentos, é 

o que chamo da Cultura da Colonização. 

As análises são a partir das falas de homens que chegaram à região, a 

ocupação espontânea, antes da implantação dos Projetos de Colonização do 

INCRA.  A partir desses relatos, percebe-se que, no início da década de 1960, 

com a conclusão da BR 364 ligando Porto Velho a Cuiabá, no Mato Grosso, 

houve aumento considerado do fluxo de pessoas que buscavam na região 

conseguir um pedaço de terra para trabalhar na agricultura. Mesmo com as 

péssimas condições de trafegabilidade da BR 364, a região, rica em madeiras 

nobres, atraiu os interesses das indústrias madeireiras, que passaram a 

disputar as grandes áreas de terras, antes em domínio de seringalistas. Essas 

empresas logo se apropriaram de grandes áreas de terras, atuando também na 

pecuária. Esse fenômeno da colonização afeta diretamente as áreas dos 

grandes seringais. Os avanços da fronteira agrícola promoveram os 

desmatamentos em grande escala, objetivo antagônico ao da empresa 

seringalista, que precisava das florestas para extrair o látex. Isso provoca o 

                                                           
18 Para ver mais sobre Programa de Integração Nacional, ver Capitalismo Autoritário e 

Campesinato, Otavio Velho. Editora Zahar (1995). 
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deslocamento de pessoas que trabalhavam nos seringais, em busca de novas 

áreas para a exploração.  

No início dos anos 1970, intensificou o povoamento na região de Urupá. 

O fenômeno da ocupação não planejada pelo Estado. Ainda não é possível 

determinar uma data do início da ocupação, há relatos de seringueiros que 

ocuparam colocações abandonadas, com plantações de café, árvores frutíferas 

como mangueiras, jaqueiras e cajueiros. São evidências de que, antes desses 

homens chegarem à região, outros já haviam habitado ali. Chamo de 

povoamento a ocupação anterior à colonização, à invasão dos exploradores: 

madeireiro, seringueiros e agricultores. Havia na região do Urupá dois seringais 

de médio porte: o Santa Helena, de propriedade do senhor Zé Preste, e o 

seringal Urupí, de propriedade do senhor Val Madeira. Na divisão dos 

municípios, é muito provável as áreas que pertenceram a esses dois seringais 

estão fora do município de Urupá.  

O senhor Maximiano, um dos primeiros seringueiros a estabelecer 

moradia na área pertencente atualmente ao município de Urupá, saiu do 

Ceará, provavelmente atraído pela propaganda do governo federal, para 

trabalhar como soldado da borracha. Como veio em um período em que a 

produção de borracha estava em declínio, chegou à região amazônica em 

1952, teve dificuldades para se estabelecer trabalhando em uma localidade. 

Chegou, começou a trabalhar como seringueiro no Acre. Após, mudou-se para 

Rondônia. Em Rondônia, chegou a Porto Velho para trabalhar nos seringais da 

região do rio Machado. A partir dos relatos dos seringueiros, é possível 

perceber que estavam sempre mudando de seringal para trabalhar, não havia 

uma fixação em determinada localidade por longo período, assim como os 

meeiros que trabalhavam nas lavouras de café.  Então, depois de perambular 

por vários seringais da região, seu Maximiano chega com a família para morar 

na Vila Rondônia. Nome da cidade de Ji Paraná até 1977, distrito do município 

de Porto Velho. 

No início da década de 1970, a construção da ponte em alvenaria, 

concreto armado, sobre o rio Machado, atraiu muitos homens que buscavam 

uma oportunidade de trabalho na região. Entre esses homens que trabalharam 

na obra de construção da ponte, estava o jovem Antonio, filho de seu 
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Maximiano, que, aos dezoito anos de idade, vislumbrava uma carreira militar. O 

término da obra o obrigou a buscar novas oportunidades. A construtora que 

executara a obra, sediada na cidade do Rio de Janeiro, pretendia levá-lo para 

trabalhar em outras obras da empresa, mas o jovem não aceitou a proposta. 

Para fazer o ingresso no Exército Brasileiro, era preciso viajar até a cidade de 

Porto Velho, desafio muito difícil na época.  

No início 1970, provavelmente no mês de abril, com informações de 

amigos sobre a existência de uma área de terra devoluta, onde era possível 

abrir um pequeno seringal, aconselhado por seu pai, Antonio e seu irmão mais 

velho, Francisco, apelidado de Chicó, partiram em uma viagem épica.  

Remaram durante nove dias pelo rio Urupá. Alimentando-se de peixe e 

bebendo água do rio. Chegaram a um lugar que, para eles, era uma aldeia 

indígena abandonada há algum tempo. Entretanto, nos relatos, não há 

evidências de vestígios que pudessem comprovar a permanência de algum 

grupo indígena na localidade.  

Nesta localidade, numa curva do rio Urupá encontrou um local 

apropriado para aportar canoas, montaram acampamento. Por alguns dias, 

pesquisaram a mata, fizeram um levantamento, encontraram árvores de 

seringueiras abundantes, castanheiras e caucho19. Abundancia de caça, rio 

com abundância de peixes, são fatores importantes para estabelecer uma 

colocação. Passados alguns meses, juntamente com seus pais e família, 

voltaram e estabeleceram um seringal. Seu Maximiano e seus filhos 

construíram uma pequena estrutura de seringal: a casa de palha para abrigá-

los, a casa de farinha, um porto, local no rio onde guardam a canoas. Após 

alguns anos de trabalho, contraíram uma pequena área de pasto para manter 

alguns animais, necessários para complementar a alimentação. Adquiriram 

animais, mula e cavalo, para auxiliar no trabalho do seringal. Abriram um ramal, 

estrada dentro da mata por onde passavam com a mula e cavalo, carregando a 

mercadorias. Essa estrada ligava a sede, localizada à margem do rio Urupá, ao 

centro, onde havia três colocações com três estradas de seringa cada uma, as 

margens do Rio Egidio. “O centro aqui não é uma oposição à margem, como 

analisa” TEIXEIRA (1999, p. 118). Neste contexto, o centro está posto como 

                                                           
19 Árvore da família das moráceas, cujo látex dá uma borracha de qualidade inferior. 
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uma extensão da sede, parte do seringal que está distante da beira do rio, uma 

filial. Os seringueiros que trabalhavam no centro eram empregados do 

seringalista, subordinados à sede, ao patrão. Compravam as mercadorias 

básicas para o sustento do cotidiano e vendiam sua produção de borracha para 

a sede. 

A partir dos relatos, percebe-se um aumento de pessoas na região, em 

busca de trabalhar na extração da borracha.  Entre esses homens estava o 

senhor Assis, que veio do Maranhão, no ano de 1957, para trabalhar no 

seringal do senhor Raimundo Ferreira, onde hoje é o Vale do Paraíso. Também 

trabalhou em outros seringais na região. Em 1970, chega para trabalhar no 

seringal Murupí. Com a proximidade, tornou-se genro do senhor Maximiliano e 

constituíram família, abriram suas colocações na região.  

Na região os seringueiros, em sua maioria, tinham suas colocações 

próprias, desvinculadas de um seringal, de um seringalista. Segundo alguns 

relatos, havia uma tentativa de controle sobre esses seringueiros, por parte da 

Fazenda Candeias, que explorava a madeira nesta área, e exigia que alguns 

desses seringueiros vendessem seus produtos na sede da Fazenda em Ji 

Paraná. Mas nem todos confirmam essa prática. 

O Galego, um dos seringueiros que chegou à região no início dos anos 

setenta, representa as similaridades entre seringueiros e colonos. Galego saiu 

ainda muito jovem da sua terra natal, um característico nordestino. Os jovens, 

mesmo antes de completar a maioridade, dezoito anos, saiam em busca de 

uma vida melhor, longe da seca do nordeste, geralmente o destino era São 

Paulo.  Galego saiu do Ceará em 1958, com destino a Brasília para trabalhar 

na construção da cidade, mudou o percurso, perambulou por alguns estados 

do Nordeste, acabou chegando a São Paulo, onde, junto a Imigração, 

conseguiu fazer os documentos pessoais. Foi mandado pela Imigração para o 

interior do estado para trabalhar nas lavouras de café. Trabalhou em várias 

cidades, nas mais variadas ocupações. Dizia que não procurava trabalho, 

procurava dinheiro. A procura o levou ao Estado do Paraná, a época o destino 

de muitos homens que se aventuravam em busca de dias melhores. Trabalhou 



91 

 

 

como boia fria20, perambulou por várias cidades até receber um convite 

bastante atrativo: Você quer ganhar dinheiro? Conhece índios? Conhece onça? 

Conhece malária? Então, lá tem tudo isso! O serviço é derrubar mata no 

machado. A descrição era da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, no início dos 

anos de 1960, sua última parada antes de chegar a Rondônia, nos anos 1970, 

para trabalhar no garimpo na região de Ariquemes. Neste período, conheceu o 

trabalho no seringal, trabalhou como caucheiro, em 1971 chegou à região de 

Urupá. Trabalhou no seringal Santa Helena. Casou-se com uma filha do seu 

Maximiano, abriu sua colocação e construiu família. Quando o INCRA 

implantou o Projeto Assentamento Urupá, reservou-lhe uma área de 

aproximadamente cinquenta hectares de terra, onde permanece até os dias 

atuais. 

As motivações que levaram esses homens a mergulhar em uma selva, 

solitários, todos ainda muito jovens, era a busca por um pedaço de terra. Cada 

um descreve sua saga com um espírito de aventureiro. O senhor Raimundo 

saiu do estado do Maranhão, ainda muito jovem, para aventurar-se pelas 

florestas amazônicas. Segundo seus relatos, movido pela vontade de conhecer 

uma região que era descrita com toda grandeza, chegou por Manaus, depois 

se muda para Porto Velho. Trabalhou nos seringais (Madeirinha, Aripuanã) na 

região de Ariquemes. As áreas desses seringais foram transformadas em áreas 

de garimpo, exploração de cassiterita. Então segue para Vila Rondônia. No 

início dos anos 1970, sobe o rio Urupá, para abrir sua colocação. Onde por 

alguns anos trabalhou solitário na floresta. Fez parceria com o Galego para 

escoar a produção de borracha, suas colocações eram próximas, ainda hoje 

são vizinhos no sítio. 

Dentro da complexidade da floresta amazônica, a colocação possuía 

uma estrutura simples. Tinha que ser um lugar a beira de um rio que fosse 

navegável, mas a residência não podia ser atingida pelas águas das cheias, no 

inverno amazônico. O seringueiro construía sua casa21 utilizando troncos de 

árvores e troncos de algumas palmeiras específicas.  Geralmente, essas casas 

                                                           
20 Trabalhador rural ou urbano itinerante, que se ocupa de tarefas temporárias, sem vínculos 

empregatícios, traz sua comida de casa para comer no local de trabalho.  
21 Ver imagens, no quadro de imagens II, sobre utensílios usados pelos seringueiros no 
cotidiano. 
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eram cobertas com folhas de palmeiras. Construía-se um defumador ou uma 

prensa e a casa de farinha. Cultivavam uma pequena área, agricultura de 

subsistência, possuíam pequenas criações de animais. Uma colocação possuía 

entre três e quatro estradas de seringa, cada estrada tinham, em media, cento 

e cinquenta a duzentas árvores de seringueiras. Essa quantidade era suficiente 

para um dia de trabalho. 

Esses seringueiros foram grandes colaboradores para colonização da 

região de Urupá. No início do assentamento dos colonos pelo INCRA, a região 

inóspita, muitos desses assentados nunca havia tido contato com a floresta, os 

seringueiros e suas colocações eram pontos de apoio. Prestaram vários 

serviços de apoio; atravessar o rio em sua canoas. Muitos desses homens que 

chegavam, traziam um mapa das trilhas na mata, feito em um pequeno pedaço 

de papel, com os números dos marcos que delimitavam os lotes, os 

seringueiros, com suas experiências e conhecimento da região, serviam como 

guia na floresta. Suas casas de farinha serviam como alojamentos. Alguns 

desses homens trabalharam nas derrubadas das matas, nas construções das 

primeiras casas na região. 

 

2.4. O cotidiano no seringal na região do Urupá  

 

A partir dos relatos dos entrevistados, construo uma caracterização 

aproximada dessas unidades produtivas norteadas pelo pensamento de 

Oliveira Filho (1979). Há algumas similaridades com modelo caboclo descrito 

pelo autor. Vale salientar que aqui estou analisando pequenas unidades, onde 

não têm a figura do seringalista, mesmo que alguns desses seringueiros se 

identifiquem como um seringalista. Segundo os relatos dos seringueiros, o 

senhor Maximiano e o senhor Luis possuíram colocações com trabalhadores e 

subordinações similares as de um grande seringal.  O senhor Luis, em seu 

relato, afirma que, por um curto período, entre caucheiro e seringueiros, teve 

noventa e cinco homens trabalhando em seu seringal. Mas diante do 

seringalista descrito na historiografia amazônica, seria ele um pequeno 

seringalista em uma região em processo de colonização. Para o autor citado, o 

modelo caboclo se define: 



93 

 

 

Exploração nos limites da fronteira econômica. Mão-de-obra requisitada 
localmente. Força de trabalho familiar. Pluralidade funcional da empresa 
(inclusive atividade de subsistência). Pequena produtividade do trabalhador. O 
modelo do apogeu; exploração de áreas muito além das fronteiras do mercado. 
Mão-de-obra quase integralmente importada. Trabalhador isolado. 
Especialização da empresa, com abandono da agricultura. Produtividade do 
trabalhador é bem mais elevada (OLIVEIRA FILHO, 1979 p. 98).  

 

Pela analogia com esta abordagem, é possível perceber as 

similaridades. Todos os seringueiros da região mantinham um roçado, 

agricultura de subsistência. Outros mantinham criações de animais: vacas, 

cavalos, galinhas e porcos. Geralmente, o trabalho com a extração do látex, um 

trabalho solitário, era feito pelo chefe da família. Todos os homens que se 

estabeleceram na região mantinham suas famílias na colocação. Inclusive os 

que não tinham família constituíram suas famílias na região. 

Os trabalhos nesses pequenos seringais também seguiam uma 

dinâmica. O chefe da família é responsável pela coleta látex extraído das 

seringueiras. Quando os filhos mais velhos auxiliavam nesse trabalho, era em 

suas próprias estradas de seringa. Os cortes nas seringueiras seguem duas 

formas padrões: riscos feitos nas árvores na forma de bandeira ou espinha de 

peixe. A bandeira, modalidade que se utiliza para as árvores de menor 

circunferência, consiste em um corte na vertical onde coloca a cuia para aparar 

o látex, e outro risco na horizontal. Conforme aumenta o número de riscos, o 

seringueiro passa a fazer dois riscos na horizontal superior e inferior, nesta 

modalidade o seringueiro faz quatro risco a cada dia que corta. A espinha de 

peixe era usada para cortar as árvores de maior circunferência. Nesta 

modalidade, o seringueiro faz um risco na vertical, onde coloca a cuia para 

colher látex, e dois na horizontal, um na parte superior, outro na inferior. Nesta 

modalidade são feitos dois cortes a cada dia.  

O trabalho para extrair o látex exige perícia, não pode ferir a madeira da 

seringueira. Alguns trabalhadores atestam que, se ferir, provoca o esgotamento 

da árvore, causando até a morte. Segundo o senhor Antônio; 

 
Sai uma ou duas horas da manhã, nois não usava aquela lamparina 
que se chama poronga, nois usava facho. Pegava um pedaço de pau 
e fazia o facho, enrolava o sarnambi, aquelas tira que tirava do corte 
da seringueira, ai enrolava com uma estopa. Quando chegava na 
seringueira, ai colocava aquilo na boca, para riscar a seringa. [...] 
Cortava uma estrada na segunda feira, outra na terça, e a outra na 
quarta. Na quinta feira voltava corta a que cortou na segunda feira. 
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No tempo que nois trabalhava lá, a borracha era defumada. Cortava e 
colhia o leite para defumar a tarde. Saia cedo riscava a estrada de 
seringa, onze horas terminava, voltava para casa para almoçar. 
Pegava o saco para colocar o leite dentro, saco encauchado para não 
vazar o leite, e o balde para coletar o leite. Lá pelas quatro horas da 
tarde chegava, ai começava defumar. Depois que apareceu essa 
borracha de cocho, ai era só cortar, depois buscar a borracha (fala do 
seu Antonio seringueiro) 

 

O trabalho de corte, por um longo período, foi feito ainda de madrugada. 

O seringueiro fazia o corte nas árvores de seringueiras e voltava para casa, 

fazia uma alimentação básica, e voltava recolhendo o látex, ainda um líquido 

pastoso para, no final do dia, fazer a defumação. O seringueiro, nessas 

incursões, levava uma faca de cortar seringa, a poronga ou facho para iluminar 

o caminho e para se proteger de animais peçonhentos. A poronga é uma 

lamparina alimentada geralmente com óleo diesel, ou querosene. O trabalhador 

leva essa lamparina presa a sua cabeça. O facho é mais rudimentar, pouco 

usado pelos seringueiros.  O facho era feito de pedaço de madeira, com um 

pedaço de estopa preso por tiras de borracha retiradas dos riscos nas 

seringueiras, os restos de látex que ficava nestes riscos. O seringueiro 

carregava o facho na mão e, quando chega à seringueira para efetuar o corte, 

coloca a parte de madeira atravessado na boca, possibilitando assim seu 

trabalho. Era um tanto complicado para trabalhar.  

Na primeira fase, onde o seringueiro produzia a borracha defumada, em 

forma de grandes bolas, o trabalho de extração, no corte da seringa, é bastante 

cansativo e desenvolvia-se em três etapas. O seringueiro saia de casa por 

volta de duas ou três horas da madrugada, adentrando a mata por suas 

estradas de seringa, com seus apetrechos, uma faca que utilizava para fazer 

incisões nas árvores e a poronga na cabeça. Geralmente, terminava o trabalho 

de corte por volta das onze horas da manhã, quando voltava para casa para 

almoçar. Esse homem solitário voltava para mata, para fazer a colheita do 

látex, ainda no estado líquido.  Com um balde e um saco encauchado, percorre 

as árvores anteriormente sangradas colhendo o látex depositado nas 

tigelinhas.  Se neste intervalo chovesse, o trabalho estava perdido. Esse 

trabalho termina por volta das dezesseis horas, quando retorna para casa. 

Agora no final do dia, finalmente dá início ao processo de defumação. Um 
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trabalho engenhoso, pois se trata de submeter o látex ao calor produzido pela 

combustão de cocos babaçu, esta etapa terminava por volta das dezenove 

horas. Assim segue uma rotina cotidiana.  

Estes homens solitários, que trabalham em suas colocações com três 

estradas de seringa, cortavam cada estrada duas vezes por semana. O 

trabalho duro lhe consome os seis dias da semana. No domingo, era 

necessário juntar cocos babaçu para defumar o látex durante a semana. O 

processo de defumação é feito com muita fumaça, não é qualquer madeira que 

pode utilizar, já que agride os olhos. O coco babaçu é o que causa menos 

irritações nos olhos e problemas de longo prazo. 

Depois de muitos anos trabalhando com a borracha defumada, houve 

uma mudança significativa na produção defumada da borracha para a borracha 

de prensa. Para estes trabalhadores, esta modalidade mudou toda a dinâmica 

de trabalho no seringal. O seringueiro sai pela manhã, faz o corte nas 

seringueiras, não volta colher o látex. Deixa secar na cuia junto à árvore. Três 

dias depois, quando volta a esta estrada, faz a coleta do corte anterior, limpa a 

cuia e faz um novo corte.  Desta forma, o seringueiro tem mais tempo para as 

atividades adicionais e para descansar. Não precisa mais juntar coco babaçu, 

lenha para defumar a borracha. Pode dedicar mais tempo de trabalho no seu 

roçado, caçar, pescar para sua alimentação. Tem uma desvantagem no 

mercado, pois a borracha prensada tem menor cotação. O nome borracha de 

prensa, ou de cocho, vem da forma como e feito os fardos do produto. Após a 

coleta da produção da estrada de seringa, o trabalhador coloca a produção 

dentro de um cocho, ou caixote, feito de madeira. Com um sistema de prensa, 

ou algum objeto pesado sobre a tampa. Este processo retira a água da 

borracha e faz com que o produto fique em formato quadrado, o chamado 

fardo. 

 

2.5. A sobrevivência dos seringueiros na floresta  

 

O isolamento do seringueiro não estava somente no trabalho cotidiano, 

onde caminhava solitário, a passos ligeiros, para terminar o seu trabalho. Esse 

isolamento é ainda mais profundo nas relações sociais. O seringueiro está 
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limitado de acesso, o único meio de romper este isolamento na floresta era 

seguindo o rio, sua única saída, a sua estrada, a única ligação com a cidade.  

A canoa, era o meio de transporte, às vezes a remo, ou impulsionada 

por um motor de popa. A vida cotidiana nesta inóspita era simples. Dadas as 

dificuldades de acesso à cidade, era necessário planejamento de longo prazo, 

o seringueiro faz sua feira, sua compra no mercado, não para uma semana, 

para o mês, mas é necessário planejar a compra para o ano inteiro. A distância 

entre as localidades, geralmente, eram feitas por horas, ou dias de viagem de 

canoa. A partir dessas viagens, os seringueiros faziam o percurso entre a 

região de Urupá e a cidade de Ji Paraná, inúmeras vezes de canoa, no remo e 

varejão, também com motor, de aproximadamente 90 a 100 quilômetros. Esse 

cálculo é em dias de viagem. Para chegar à cidade em uma canoa 

impulsionada por um motor na popa, eram necessários, em média, dois dias. O 

mesmo percurso de volta subindo o rio exigia três dias de motor.  

Os seringueiros trabalhavam intensamente no corte da seringa, todo o 

período chamado de verão amazônico, período de seca, que se inicia no mês 

de abril. Quando chegava o mês de dezembro, intensifica o período chuvoso 

na Amazônia, os rios e igarapés aumentam o volume de água, alagando as 

estradas de seringa, impossibilitando o trabalho nas florestas da região. Neste 

período, o seringueiro busca outras atividades, como colher castanha e tirar 

caucho. 

A chegada do inverno amazônico, o aumento do nível do rio, facilitava o 

transporte de toda a produção de borracha. Para levar a produção até o 

comércio, muitas vezes reuniam-se em vários seringueiros, formavam uma 

espécie de jangada com a borracha produzida. Alguns homens subiam sobre a 

jangada apoiados com varejões, varas de madeira compridas, que guiavam a 

jangada, para mantê-la no leito do rio. Um processo lento, a jangada 

acompanhava a velocidade de deslocamento do rio. Os outros homens 

acompanhavam em canoas, que eram utilizadas para trazer mercadorias para 

passar o próximo ano na floresta. Segundo o senhor Raimundo; “a gente 

levava de seis a oito dias para chegar com a borracha na cidade. Às vezes 

gastava um dia só em uma cachoeira”. 
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No isolamento da floresta, quando alguma pessoa ficava doente, saiam 

à procura, nos vizinhos, que não era perto, de dois ou três homens para levar o 

doente até a cidade. Havia uma união neste sentido, porque aquele que 

ajudava hoje seria ajudado no dia de amanhã.  Neste período, a incidência de 

caso de malária era menor. De acordo com os relatos do senhor Antônio, 

também confirmado na fala do senhor Assis, somente alguns casos exigiram os 

deslocamentos até a cidade de Ji-Paraná. “Geralmente ia-se a farmácia, o 

farmacêutico, que tinha a função do médico, fazia o diagnóstico, sem qualquer 

exame”. Essas pessoas não tinham nenhuma formação acadêmica, eram 

farmacêuticas por serem donas de farmácia. A automedicação era um 

procedimento comum de sobrevivência na floresta. Quando alguém sentia 

algum sintoma da malária, na época conhecida como febre cezão ou 

paludismo, tomava os remédios que já mantinha em casa. Assim, muitas vezes 

a doença era tratada sem qualquer diagnóstico médico. A vida era muito difícil. 

Nos relatos. percebe-se que não havia uma organização religiosa 

institucionalizada na região. As rezas eram praticadas em casa, com a 

orientação de cada família. Na região de Urupá, as famílias de seringueiros 

eram todas católicas, não há relatos de outras orientações religiosas neste 

período. Também não houve nenhum relato sobre as formas como as crianças 

eram educadas, já que não tinham acesso à escola formal. 

 

2.6. A Colonização: ação do Estado na reorganização do espaço social da 

região de Urupá  

 

A questão da colonização e reforma agrária foram tratadas como um 

tema central nos documentos do Governo Militar. Nos termos legais da 

priorização, segundo Becker (1990 p, 62), deu-se com a criação do Estatuto da 

Terra (Lei nº 4.504, de 30-11-64). A partir deste instrumento jurídico que, em 

um de seus capítulos, viabilizava a reforma agrária, nunca se concretizou. O 

governo colocou em prática uma política de colonização delineada ao longo da 

história das lutas pela posse da terra no Brasil. Para a autora, a colonização 

dirigida teve objetivos específicos, tais como corresponderam as características 
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e as diretrizes operacionais, normatizadas através do Decreto 59.428 de 27 de 

outubro de 1966 que assim a define: 

 

Colonização é toda atividade oficial ou particular destinada dar 
acesso à propriedade da terra e a promover seu aproveitamento 
econômico, mediante o exercício de atividades agrícolas, pecuárias e 
agroindustriais, através da divisão de lotes ou parcelas, 
dimensionados de acordo com as regiões definidas na 
regulamentação do Estatuto da Terra, ou através das cooperativas de 
produção nela previstos (BECKER, 1990 p, 65). 

 

De acordo com Becker, Rondônia foi o local selecionado para expressar 

esse modelo político de colonização. Essa escolha foi motivada pela condição 

política/jurídica das terras disponíveis e a ligação com Centro-Sul, a partir dos 

anos 1960 com a consolidação da abertura da BR-364. Havia no plano 

nacional um projeto de ocupação do interior do Brasil. A construção da Belém - 

Brasília, o projeto da BR – 364 Cuiabá – Porto Velho é parte dos objetivos do 

governo brasileiro para exploração na região amazônica. Com a abertura da 

BR, estava posta as condições para o povoamento, não só para Território 

Federal de Rondônia, mas para os Estados vizinhos.  

Neste período, percebe-se que houve um avanço da ocupação 

desorganizada das terras públicas. Inicia-se uma nova fase no fluxo migratório 

em Rondônia. Os fluxos migratórios anteriores, que eram basicamente de 

extratores, buscavam riquezas naturais; eram mineradores, seringueiros e 

madeireiros. A abertura da rodovia, concomitante com os projetos oficiais de 

assentamentos criados pelos INCRA, atraiu um grande fluxo de pessoas que 

buscavam terras para trabalhar a agricultura. Juntos com pequenos 

agricultores que chegavam com suas famílias, também chegaram grandes 

empresas agroindustriais que tentavam a grilagem de terra a qualquer custo. 

Muitos desses grupos tiveram sucesso, causando um desequilíbrio na luta pela 

posse da terra, fomentando os conflitos armados. Esse novo fenômeno exigiu 

mudanças da política de colonização do governo; uma das medidas tomadas 

foi à redução da área dos lotes nos projetos implantados nos anos seguintes.  

De acordo com Miranda (1984), “Terra para homens sem terra, homens 

para terra sem homens”, este era o lema da propaganda oficial do Governo 

Militar para a região. A partir do momento em que INCRA assumiu a 
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distribuição da terra em Rondônia, a propaganda oficial, nas outras regiões do 

Brasil, passaram a ser interpretada como um ato de garantia, confiança por 

parte daqueles que buscavam um lote na região. Foram várias declarações 

nesse sentido entre os informantes da pesquisa. Pessoas que queriam vir para 

região, mas as notícias dos constantes conflitos entre pistoleiros e posseiros 

criavam insegurança.  Há relatos de famílias que venderam áreas menores, 

que não davam para os cinco irmãos trabalhar, para aventurar em busca dos 

lotes de 42 alqueires, que era possível conseguirem em Rondônia. Outros 

abandonaram chácaras no Estado do Paraná, porque aqui era possível adquirir 

uma área maior, livre da geada.  

Em abril de 1979, o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira assume o 

governo do então Território Federal de Rondônia. Entre os vários desafios do 

governador, reservados pelo Ministério do Interior, estavam o de organizar a 

administração e a política no Território para a elevação a categoria de Estado. 

Teixeira teve fama de um governador dinâmico, competente. Entretanto, parte 

de suas estatísticas podem ser contestadas. Segundo Hébette (2004 p, 270), 

não satisfeito com os números apresentados pelo IBGE sobre a população do 

então território, mandou refazer o censo. “De tão inconformado, conseguiu 

autorização para verificar e praticamente refazer o censo”. Esse dado nos 

oferece uma reflexão sobre as ações do governo, as subjetividades nos 

discursos sobre a distribuição da terra para atrair o maior contingente 

populacional para região.  

De acordo com Hébette (2004 p, 262, 263), além da distribuição da terra 

favorecer o grande e médio capital, havia uma preocupação no governo com a 

mão de obra barata para esses investidores. Essa preocupação tem caráter 

institucional na implantação dos projetos de assentamento elaborados pelo 

INCRA. Para esse autor, os critérios de seleção utilizados pelo INCRA levavam 

em consideração o maior volume de força de trabalho. Entre os relatos para 

esta pesquisa, é possível perceber que, parte dessas famílias que chegavam a 

Rondônia nesse período, em busca da terra, distribuída pelo INCRA, passavam 

um período de dois a três anos trabalhando como meeiros, diaristas, em 

propriedades rurais, até receber o lote. Outros trabalhavam como empregados 

nas cidades de Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.  
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Na região de Urupá, com a implantação do Projeto de Assentamento, 

teve a primeira ação do Estado na região, na tentativa de organizar como um 

mediador do caos social. O Estado usa os espaços geográficos considerados 

vazios pelo não reconhecimento da ocupação não oficializada pelo Estado, em 

detrimento do capital econômico. Cria-se uma política de colonização baseada 

na tentativa de impor uma igualdade entre os ocupantes dos espaços, onde os 

possuidores de capitais têm maior força de mobilidade. O Estado atua 

promovendo outro conflito, alguns, às vezes silenciosos, uma vez que os 

colonos precisavam derrubar as matas para plantar suas lavouras, os 

seringueiros precisavam das matas para coletar o látex das árvores de seringa. 

Os produtores que cultivavam lavouras de café, de cacau, às vezes, 

conflitavam com vizinhos nas épocas de queimar as pastagens.  

Nesse sentido, o Projeto de Assentamento Urupá foi parte da política do 

governo de reorganizar o espaço geográfico e as forças de trabalho.  A ação do 

Estado se faz necessária para responder aos conflitos que estavam criando 

pressões sociais na região. Para o Estado, a colonização é uma solução de 

múltiplas vantagens, surge como resposta às cobranças de seguimentos 

sociais por reforma agrária. Também cria um mercado consumidor, atendendo 

as indústrias que estabelecem no Brasil, atendendo a política de 

industrialização do governo. A lógica do capitalismo é a criação de demanda, a 

colonização estava posta para ser a solução. 

A política de colonização, no início dos anos 1980, teve mudanças 

substanciais. A incapacidade do Governo Federal de gerenciamento, de 

acompanhar a implantação dos projetos assentamentos, as tensões sociais, 

como a fiscalização das obras de infraestrutura, demandou a adoção de novas 

ações no sentido de dinamizar a colonização. O contexto político exigia ações 

mais enérgicas. Em maio de 1981, o Governo Federal, através do decreto nº 

86.029, criou o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 

– POLONOROESTE22.  Esse programa, parcialmente financiado pelo Banco 

Mundial, tinha como objetivação o desenvolvimento no entorno da BR 364, de 

Cuiabá a Porto Velho, com abrangência em vários municípios dos estados do 

                                                           
22 Disponível em; http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86029-27-

maio-1981-435354-publicacaooriginal-1-pe.html 
Acessado em 07/09/2016 as 09h40min. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86029-27-maio-1981-435354-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86029-27-maio-1981-435354-publicacaooriginal-1-pe.html
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Mato Grosso e Rondônia. No artigo 3º e 4º do decreto nº 86.029 está disposto 

os objetivos, as finalidades intrínsecas de tal programa, que não 

corresponderam à realidade. 

Com recursos financeiros de 1,5 bilhões de dólares (34% proveniente 
do Banco Mundial), o programa tinha como principais objetivos, os 
seguintes: Asfaltamento de 1.400 km da rodovia BR 364, ligando 
Cuiabá e Porto Velho; O estabelecimento de cerca de 20.000 
camponeses em novos projetos de colonização, dos quais 15.000 se 
estabelecerão em Rondônia (24% dos meios financeiros do 
programa); O desenvolvimento rural integrado nas áreas de influência 
da estrada BR 364 no Mato Grosso e em Rondônia (23%); O 
combate à malária em Rondônia (2%); A proteção das populações 
indígenas na zona de influência da BR 364 (3%);A proteção do meio 
ambiente na região-programa (1%) (COY, 1987 apud SOUZA & 
PESSÔA, 2009, p. 15). 

   

Para esses autores, o programa tinha como objetivo a pavimentação, 

asfaltamento da BR 364. Neste sentido, o programa ignorou várias questões 

sociais e ambientais. As políticas da colonização, no afã do progresso, 

deixaram fora dos seus projetos índios, seringueiros e garimpeiros. Os 

programas de regularizações fundiárias, que visavam beneficiar os 

seringueiros, os garimpeiros, a ocupação não oficializada, acabaram 

beneficiando a grilagem de terra, aumentando os conflitos que, por um lado, 

eram compostos pelos índios, seringueiros e garimpeiros falidos que ficaram 

nas terras, e por outro lado, eram compostos pelos fazendeiros, grupos 

empresariais que utilizava desse programa para legalizar os latifúndios. Tal 

programa assegurava aos seringalistas a regularização de áreas de 2000 ha, 

na faixa de expansão de fronteira agrícola, e 3000 ha, fora dessa faixa; desde 

que os seringueiros comprovassem a posse efetiva, isso era possível através 

de residência no local e exploração agropecuária.  

 Também neste período já havia amplas discussões ambientais no 

cenário internacional. Como nos lembra Antonio Claudio Rabelo (2010), em 

seu artigo Amazônia: Uma Fronteira Volátil, o mundo pós Segunda Guerra 

Mundial colocou em pauta as discussões ambientais. Os modelos 

desenvolvimentistas já sofriam pressões dos ambientalistas a partir dos anos 

de 1960. Rabelo cita as intervenções do Clube de Roma que alertava para os 

limites do crescimento, afirmando que o planeta não teria recursos naturais 

para atender às crescentes demandas produtivas. Rabelo conclui: “O 
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Ecologismo foi engolido e adequado para não se mexer no processo produtivo. 

O Desenvolvimento Sustentável era a resposta para continuar produzindo e 

salvar o planeta, ao menos em teoria” (p, 15). 

         Nesse sentido, a política da colonização do estado brasileiro, no Projeto 

de Assentamento Urupá, como em outras áreas colonizada em Rondônia, não 

teve nenhuma preocupação com as questões ambientais. De forma direta, 

incentivou o desmatamento desordenado, ao implantar o sistema de reserva 

em bloco nos projetos de assentamentos rápidos, que foram concebidos 

comuns a política para agricultura familiar. Nesse novo formato, o INCRA, 

entregava pequenos lotes de 25 hectares e a reserva obrigatória de cada lote 

ficariam juntos, formando uma grande área verde. Uma contradição. Para 

incentivar os agricultores, havia um discurso que, após o agricultor cultivar toda 

essa área de 25 hectares recebida, tinha direito a receber outro lote de 25 

hectares da reserva.  Os assentados não receberam orientação mínima sobre 

como desmatar suas propriedades; bem como preservar área de mata sobre 

mananciais, não desmatar beira de igarapé.  

Alguns critérios adotados na concessão da posse dos lotes nos 

permitem uma análise que tem como resultado a não preocupação do INCRA 

com as questões ambientais. Para adquirir o lote, o interessado deveria ser 

casado, tinha preferência os que tivessem filhos. No entanto, um lote tinha 

proporções insuficientes para uma família agricultora. A falta de um estudo do 

solo fica evidente ao analisar que parte das áreas que foram distribuídos os 

lote. Não eram apropriadas para agricultura.  Foram entregues para os colonos 

áreas improdutivas. Regiões alagadiças que jamais poderiam ser desmatadas. 

Esse modelo adotado não foi bem aceito pelos colonos, não entendiam a lógica 

do INCRA. Havia um discurso por parte de funcionários do instituto que, ao 

cultivar toda a área recebida, teriam direito a outra área de 25 hectares, mas 

que não fazia sentido com a ideologia do projeto.  

Outro problema seria a manutenção desta grande área de floresta 

intocável, em um momento de grande convulsão social em busca da terra. O 

INCRA não conseguia corresponder às expectativas do fluxo populacional que 

a cada dia aumentava em números gigantescos.  Essa área de floresta não só 

despertava a cobiça daqueles que almejam um lote para sustentar sua família, 
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mas de outros setores da sociedade, como os madeireiros e garimpeiros que 

se aventuram em busca de riquezas.  A tal reserva em bloco logo viraria um 

novo projeto de assentamento, que será tratado no próximo capítulo.  
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CAPITULO III 

3. ASSENTAMENTOS, CONFLITOS E CULTURAS ENTRE ÍNDIOS, 

SERINGUEIROS E AGRICULTORES 

Traziam para nós cachos de arroz com mais de um palmo de 
comprimento, espigas de milho que não abarcava com a mão. Diziam 
que os cachos de banana um homem não carregava, e o governo 
dava a terra para quem quisesse trabalhar. (Informante 
03,entrevistado 24/11/2015) 

 

3.1. Os desterritorializados: forasteiros na sua própria pátria, viajando aos 

confins do humano 

A desterritorialização, no sentindo primeiro da palavra, é onde os 

desterritorializados são aqueles que perderam seus territórios, perderam os 

vínculos, de alguma formar foram afastados de seus territórios. O conceito de 

desterritorialização de Deleuze e Guattari (1995), trabalhado por Rogério 

Haesbaert e Glauco Bruce (2008), dada a sua abrangência psicológica e 

cultural, permite analisar as questões concretas, “é possível fazer uma história 

do social”. Para esses autores, a desterritorialização é o abandono de um 

território, pela pluralidade de motivos, em que só e possível quando há uma 

busca por uma reterritorialização, a existência de possibilidade de construção 

de um novo território. Haesbaert e Bruce (2008 p, 05) propõem a ideia de um 

desejo construtivo, “quando desejamos alguma coisa, desejamos um conjunto 

de coisas”. Não é objetivo deste trabalho fazer um aprofundamento do termo 

desterritorialização, mas utilizá-lo, tal como proposto pelos autores citados, 

como balizamento para entender os sujeitos da pesquisa. 

As pessoas que chegaram à região do município de Urupá, vindas de 

várias partes do Brasil, atraídas pela propaganda da política colonizadora, 

percorreram caminhos muito similares. São gerações de agricultores que 

sempre estiveram em busca da posse de um pedaço de terra para trabalhar, 

foram barrados pela estratificação rural, por sistema colonizador que não 

permite ascensão social para os trabalhadores do campo. Analisando os 

relatos dos seringueiros que chegaram a Rondônia por volta da metade dos 
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anos 1950/60, e dos colonos assentados no início dos anos 1980, é possível 

identificar as rotas utilizadas para chegar a Rondônia. Os seringueiros que 

chegaram a Rondônia nessa época geralmente saíram dos estados do Ceará e 

Maranhão, viajaram para Belém no Pará ou Rio Branco no Acre, não tendo 

sucesso nestas localidades, seguiram para Porto Velho para trabalhar nos 

seringais do Vale do Jamari. Chegaram à região do município de Urupá no final 

dos anos 1960, início de 1970, para estabelecerem suas colocações às 

margens do rio Urupá.  

Entre os seringueiros que participaram da pesquisa, o senhor Galego, 

que não fez este caminho, saiu do Nordeste rumo a São Paulo e Paraná; como 

não conseguiu sucesso na busca pela terra, seguiu para Mato Grosso e 

Rondônia. É preciso lembrar que nos anos 1950/60 houve um grande 

deslocamento de pessoas, vítimas das secas do Nordeste brasileiro, em busca 

de trabalho em São Paulo. Chegavam a São Paulo, não conseguiam trabalho, 

muitos sem documentos, o serviço de imigração disponibilizava a 

documentação e encaminhava para trabalhar nas lavouras no interior do 

estado. Muitos dessas pessoas acabaram chegando ao Paraná. Considerando 

esse movimento, é possível que viessem pessoas de todos os estados 

brasileiros para Rondônia, se lançando em uma grande aventura no 

desconhecido. 

A desterritorialização dessas pessoas é complexa, produz marcas, 

cicatrizes porque é cercada de perdas irreparáveis, rompimentos de laços 

familiares, de amizades. Começa por uma série de eventos ambientais 

desencadeados por fenômenos da natureza (seca, geada): “a geada tocou a 

gente aqui para Rondônia, nois tinha seis arqueire e meio de terra, escriturado 

lá, meu pai istava muito disgostoso, dexo tudo lá” (Informante 03, entrevistado 

24/11/2015). Na região Sul, o evento da mecanização agrícola expulsou 

milhares de pequenos agricultores, donos de pequenas propriedades, que não 

possuíam condições de adquirir maquinários (trator, colheitadeira, caminhão), 

tornando inviável o trabalho na agricultura. O plantio da soja e do trigo passou 

a ser feito por maquinas, quem não as possuía precisava pagar pelo serviço 

que elas realizavam; quando terminava a colheita, não havia lucros. A 

mecanização agrícola também expulsou aqueles agricultores que trabalhavam 
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como meeiros nas grandes propriedades, agricultores que trabalhavam de 

diaristas. As máquinas substituíram o homem no trabalho agrícola. Esses 

agricultores não tinham qualificações para procurar trabalho nas cidades, então 

Rondônia era opção.  

Segundo o informante 01, entrevistado 19/10/2015, que morava no 

Espírito Santo, a família era composta pela mãe, cinco irmãos e duas irmãs. A 

família possuía uma área de cinco alqueires, insuficiente para sobrevivência da 

família, já que os dois irmãos mais velhos tinham casado, já possuíam suas 

famílias. Então, eram três famílias para cinco alqueires. Venderam essa 

propriedade e rumaram para Rondônia, para cidade de Ji Paraná, onde havia 

alguns conhecidos. Com o dinheiro da venda da pequena propriedade, 

adquiriram um lote de quarenta e dois alqueires na linha 202, município de 

Ouro Preto do Oeste. Neste lote não havia nada de benfeitoria, somente uma 

área derrubada, que aos poucos estava voltando a ser floresta. Logo iniciaram 

o trabalho para a formação de uma plantação de cacau. Os dois irmãos mais 

velhos, dos quais um participou desta pesquisa, conseguiram lotes pelo INCRA 

no Projeto de Assentamento Urupá, em 1982. Neste sentido, as esperanças 

renasceram.   

A territorialização para os homens não difere da territorialização do 

mundo animal, é um ambiente do grupo. Um coletivo de animais, um bando 

não pode se localizar por si mesmo, objetivamente sua territorialização é 

construída na estabilidade assegurada do grupo.  A vida em sociedade 

constitui a partir das relações sociais, se constrói capital econômico, capital 

social e capital cultural. Quando um homem deixa uma comunidade onde vive, 

o capital econômico (imóvel, automóvel, móvel) é transferido de alguma forma, 

mesmo que haja perdas. O capital social (família, amigos), as perdas são 

muitas, quase total. A moça e o rapaz que se casaram e desejam buscar 

oportunidades em outro estado, deixam para trás as suas famílias.  Deixam 

para trás amigos. O capital social e cultural que possuem pode ser reproduzido, 

adequando em uma nova sociedade. Utilizam lembrança do passado, agora 

modificado para construir o presente. As estruturas culturais, a música podem 

improvisar adaptar, para manter as tradições.  Para a comida, é necessária a 

utilização de vários temperos, modos de preparos, isso vai modificando, 
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adequando à realidade local. A decisão de partir em busca de uma conquista, 

que não é uma escolha, não é fácil, exige uma série de rompimentos nas 

relações sociais; deixam para trás os amigos, as pessoas da igreja, os amigos 

da escola, agora está no meio do desconhecido, sem infraestrutura básica que 

o estado deve oferecer ao cidadão. As estradas são trilhas na mata. Para 

chegar a um hospital, precisa andar dias com o paciente na rede. A escola 

ainda é uma promessa. 

As viagens para Rondônia foram verdadeiras aventuras. Até no início 

dos anos 1980, parte dessas viagens eram feitas em carrocerias de 

caminhões, chamados “pau de arara”. O pau de arara consiste em uma 

cobertura na carroceria de caminhão, com aberturas laterais e tabuas 

atravessadas, usadas como bancos para transportar passageiros. Muito usado 

no Nordeste brasileiro. Nas viagens para Rondônia, o pau de arara 

transportava as mudanças e os passageiros. Geralmente, organizavam um 

grupo: três, ou quatro famílias alugavam um caminhão, carregavam os móveis 

mais necessários. Carregavam os objetos mais pesados na parte da frente da 

carroceria. Os passageiros viajavam no meio da carroceria. Aqueles mais 

abastados, que possuíam veículos, viajavam separados das cargas; uma 

minoria.  

Essas viagens eram precedidas de muita tensão, momentos de 

rompimentos de laços construídos nas relações sociais, que nortearam muitas 

vivências. Para algumas pessoas, a separação de familiares e amigos era 

definitiva. Para aqueles que ficavam, restava o silêncio, a espera de notícias 

que não vinham. Neste período, o meio de comunicação mais eficiente era a 

carta escrita à mão, despachada pelo Correios. Ou enviada por algum amigo 

que retornava. Passavam-se anos sem notícias dos parentes e amigos. Muitos 

nunca mais tiveram ou deram notícias a parentes e amigos que ficaram.  Para 

aqueles que partiam para Rondônia, a tensão e expectativas eram maiores; era 

uma viagem para o desconhecido. Entre os entrevistados desta pesquisa, os 

relatos constam que havia pavimentação asfáltica até a cidade de Cuiabá. O 

restante da estrada que dava acesso a Rondônia era um rasgo mal acabado na 

floresta. No período de inverno amazônico, uma trilha de lama, pontes de 

madeiras roliças, muitas delas quebradas, que desafiavam as habilidades dos 
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motoristas que aventuravam nessas estradas. Passavam vários dias na 

estrada, quando o caminhão não atolava, às vezes já tinha outros atolados na 

frente impedindo a passagem. Existem relatos que viajantes gastavam doze a 

quinze dias para percorrer o trajeto de Vilhena a Porto Velho. Um participante 

desta pesquisa relatou que foi oito dias de viagem de Cuiabá a Cacoal. No 

período denominado verão amazônico, muita poeira, também as bancas de 

areia dificultavam o tráfego dos caminhões. Os sofrimentos eram enormes, as 

crianças sofriam mais. Pessoas passavam fome, sede, não tinham como tomar 

banho. A estrada era deserta. Uma viagem cheia de angústia e medo. Uma 

viagem cheia de surpresas;  

Quando chego em Vilena, truco não entrava pra cá, carro que era 
trucado, que tinha que tinha duas rodas atrás apareada,não podia, 
não podia entra. Não tinha nada a ver, eles não deixava entrar, Aí 
quando nóis chego em Vilena teve que arranca o truco,calocá em 
cima da carroceria, pra nois chega em Cacoal (informante02, 
entrevistado19/10/2015) 
 

A chegada em uma cidade: Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura e Ji Paraná 

eram os principais destinos provisórios dessas pessoas em busca da terra. 

Nesse novo ambiente onde tudo era novo, a terra ainda estava coberta pelas 

florestas, com riachos rasos, correndo pelos terrenos planos, e a qualquer 

momento cruzando aquelas trilhas que rasgavam as matas, agora são suas 

estradas. Algumas dessas famílias, quando chegavam a Rondônia, já haviam 

conseguido um lugar para ficarem provisoriamente; outras não, chegavam sem 

nenhum conhecimento, escolhiam a cidade para ficar pela primeira impressão. 

Aqueles que tinham um amigo, um conhecido, ou traziam uma indicação, logo 

conseguiam um lugar para trabalhar. Dos entrevistados para esta pesquisa, a 

maioria dessas pessoas, antes de conseguir o lote, trabalhou como meeiros, 

plantando e formando lavouras de café para outros agricultores, que chegaram 

e conseguiram a terra nos anos anteriores. Trabalhavam para grandes 

latifundiários, nas plantações de lavouras brancas (arroz, milho, feijão).  

O INCRA abria as inscrições para os processos de seleção quando 

havia um projeto para ser implantado. Esse procedimento fazia aumentar muito 

o número de pessoas a espera por um lote. Mesmo passando pelo processo de 

seleção, sendo qualificado como apto para receber o lote, não era garantia que 

receberia o lote.  Quando um determinado escritório abria as inscrições para 
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implantação de um projeto, atraia gente de várias cidades. A abertura desses 

processos de inscrições era anunciada nas rádios locais. Mesmo com a 

precariedade dos meios de comunicações, a notícia espalhava com certa 

velocidade, principalmente nas áreas urbanas. Para conseguir lote distribuído 

pelo INCRA, era preciso fazer um processo seletivo nas cidades escolhidas por 

sediarem escritórios do INCRA.  

Para fazer a inscrição, às vezes as pessoas enfrentavam filas; era 

comum acontecer brigas por lugares na fila. Quando havia confusões, o INCRA 

interrompia o atendimento, todos eram obrigados a voltar no outro dia, 

passavam novamente à noite ao relento. Muitos homens desistiam, não 

suportavam tanta humilhação. Aqueles que trabalhavam de meeiros em 

lavouras retiradas das cidades ainda enfrentavam as precariedades de 

transportes; isso os obrigava, às vezes, a irem um dia antes, dormir ao relento, 

para conseguir um lugar na fila para se inscrever. Segundo relato de um 

participante desta pesquisa, que fez sua inscrição na cidade de Cacoal, em 

1976, era preciso ir de madrugada para frente do escritório do INCRA. 

 
Na primeira vez que fui lá fazer a seleção, pra fazer, pra entrar lá 
dentro lá, dar o nomi, só pra dá o nomi pra incrição lá. Rapaz! 
Pricisava vê o tanto de genti que tinha, tinha mais de quinhentos homi 
ali, sabe! Muito homi, muita genti! Uma fila tão grandi, que da rua lá 
no INCRA, dava mais o menos um mil metro. O INCRA ficava ali pro 
lado de Vilena sabe, ficava do lado esquerdo assim. Ficou genti lá da 
porta do INCRA até cá na rua, e fazia a curva na estrada assim. A 
pessoa vinha assim né, de lá do INCRA até na estrada,da estrada 
pegava, vinha até cá na rua, aquela fila pela estrada afora. Ônibus 
passava assim, parava, esses ônibus que ia lá pra fora na, falava; o 
quê  que é isso ai? A genti falava que era para fazer a seleção pra 
pegar terra. O povo ficava tudo assim. Uai! O INCRA ta entregando 
terra assim? Diz que vai entrega! Ai eles chegava lá fora e dizia que 
aqui em Rondônia o INCRA tava dando terra, que tinha fila grande 
para receber a terra, Ai o povo indoidava, só vinha chegando mais 
gente (informante02, entrevistado19/10/2015) 

 

As pessoas ficavam expostas ao sol e a chuva. Não tinham como se 

alimentar, muitos não possuíam dinheiro para comprar um lanche básico. 

Quando chegava a vez de serem atendidas, muitos não possuíam todos os 

documentos probatórios necessários, e suas cópias.  Muito desses homens 

eram pouco letrados, não tinham nenhum conhecimento das subjetividades 

que permeavam o discurso de reforma agrária do governo, praticado através 
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do INCRA. A estratégia do estado para impor uma normatização no mundo 

social passava pelo controle da posse da terra. O processo de seleção 

consistia na aplicação de um questionário, com os critérios que normatizavam 

a política da colonização, no sentido de perceber quem tinha o perfil que 

enquadrava dentro da clientela que o INCRA buscava para ocupar as terras 

devolutivas em Rondônia. Como as pessoas que estavam sujeitas a tal 

controle não tinham conhecimento das regras, ficavam a mercê do funcionário 

do Instituto. O Brasil vivia ainda sobre regime militar, os funcionários dos altos 

escalões do INCRA saíram dos quartéis do Exército Brasileiro. 

De acordo com Hébette (2004 p, 87), o INCRA estava revestido de 

poderes, seus funcionários colocavam em prática seus projetos pessoais.  Tal 

Instituto nunca facilitou aos pesquisadores acesso aos documentos oficiais. 

Para este trabalho, foram inúmeras as vezes que bati a porta da 

superintendência do INCRA, em Porto Velho, para conseguir o documento 

original que deu origem ao Projeto de Assentamento Urupá; mesmo cumprindo 

todas as exigências, não foi possível. Então, para saber como funcionava o 

processo seletivo, restaram às informações dos entrevistados. Alguns dos 

critérios para receber o lote no Projeto de Assentamento Urupá eram: ser 

casado e ter filho. O número maior de filhos aumentava a pontuação. 

Averiguavam-se os conhecimentos do trabalho agrícola, disponibilidade para 

ocupar o lote. Eram vedado homens solteiros, mulheres e funcionários 

públicos. Os funcionários públicos não teriam como ocupar seus lotes.  

O senhor Raimundo, seringueiro que chegou à região de Urupá no início 

dos anos 1970, quando o INCRA iniciou os trabalhos topográficos para 

demarcar os lotes no início dos anos 1980, foi avisado que não receberia o 

lote. Motivo: ser solteiro. Aqueles lotes seriam destinados para homens 

casados e com famílias. Ainda, segundo o senhor Raimundo, havia pelo menos 

um caso de pessoa que tinha influência, era solteiro e recebeu o lote. 

Raimundo comprou o lote de terceiro. Outro participante da pesquisa relatou 

que seu cunhado, sendo casado, tendo quatro filhos, não foi selecionado; o 

citado participante, que não tinha nenhum filho na época, recebeu o lote na 

linha A3, no Projeto de Assentamento Urupá. Nesse sentido, é possível 
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concluir que os funcionários do INCRA, encarregados de executar o processo 

seletivo, não selecionavam, mas sim julgavam. 

Quando perguntado como era o processo de seleção, as respostas mais 

recorrentes são: eles faziam várias perguntas. O que o funcionário do INCRA 

perguntava? Segue a resposta de um agricultor que foi selecionado e recebeu 

um lote na linha C 5, no Projeto de Assentamento Urupá: 

 

Ele perguntava se tinha tempo que a genti tava em Rondonha. 
Perguntava si tinha vontadi pega terra. Perguntava quantos filhos a 
genti tinha. Ai a genti falava quantos tinha ele ia anotando tudo lá. 
Tinha que mostra o certidão de casamento e o registro dos filhos. 
Perguntava aonde a genti queria pega terra. A genti num sabi né! Do 
jeito que a genti ta quereno pega terra, onde o INCRA dá pra nois, 

tamo indo (informante02, entrevistado19/10/2015). 

 

Mesmo sendo selecionado, não era a garantia que receberia a terra. 

Após o processo de seleção, havia uma longa e angustiante espera, permeada 

de incertezas, por falta de informações; muita humilhação. Essas pessoas 

ficavam a mercê do descaso. Essas pessoas que, às vezes moravam distante 

das cidades, dependiam de meios transportes precários. Os ônibus que faziam 

linhas fora do eixo da BR 364 eram poucos, gastavam um dia inteiro para 

chegar ao destino final. Para deslocar para as cidades, era necessário ter um 

vizinho que emprestasse uma bicicleta; com ela deslocar vinte, trinta 

quilômetros. As estradas não ofereciam nenhuma condição de trafegabilidade, 

as estradas eram trilhas lamacentas, muitas abertas por tratores, sem uma 

terraplanagem adequada. Muitos faziam esses percursos caminhando. Alguns 

tinham a sorte de ter um vizinho que possuía um veículo, que lhe dava uma 

carona até a cidade.  

A comunicação entre o INCRA e as pessoas que se inscreviam para 

adquirir um lote era somente quando essas pessoas procuravam o Instituto. 

Para noticiar, o INCRA anunciava nas rádios, muitos não possuíam aparelhos, 

dependiam de alguém que conhecesse, que avisasse. O INCRA usava colocar 

listas com os nomes dos selecionados nos comércios que abrigavam os 

chamados pontos de ônibus. Em algumas cidades tinham terminais rodoviários, 

haviam os locais chamados pontos de ônibus. Por exemplo, em Ji Paraná 

havia o Mercado 2 de Abril, em Ouro Preto do Oeste, a Praça dos Três 
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Coqueiros, em Cacoal, o Bar Esporte. Quando perguntei a um dos 

participantes como o INCRA avisava que uma pessoa iria receber o lote, 

respondeu: 

Ele falou que quando fo pra entrega as terra, o nomi doceis vai fica ali 
no Bar Esporte. Lá tinha um lugar chamado Bar Esporte, onde os 
ônibus fazia ponto. Tinha rodoviária, mas era rodoviária pequinininha. 
Bar Esporte era onde os ônibus parava tudo ali, ali era um bar e 
ponto de ônibus. Eles dizia que a lista com o nomidas pessoa que ia 
pega terra ficava ali, nas parede do bar, lá assim. É só lá, si o nomi 
da genti tivesse lá, já era certeza que a genti ia pega terra. Ai ficou 
tudo bem né. Então quando passo ai uns dois ano, dois ano que eu 
fiço a inscrição, junto com meus irmão, dois irmão meu junto. Ai eles 
pego, passo dois ano o nomi deles estava lá na lista. Ai avisaro que 
eles ia entregar terra na Alvorada, pro lado de Costa Marques. Ai eles 
procuro meu nomi lá, não tava! Depois eu fui lá, procurei meu nomi lá, 
não tava! Ai falaro, disse que eles entregaro um poco de terre agora, 
no ano que vem entrega traveis. Ai quando foi no otro ano, que foi 
entrega terra lá di novo, meu nomi tamém não tava! Ai só parecia o 
nomi de muita genti lá, mais o meu nomi não tava. Ai eu achei 
quenem vo pega terra não! Já quase esqueci daquilo lá! Passado 
quase treis ano, fez uns treis ano, ai meu nomi lá na lista. Tamém 
eles mandaram avisa pelo rádio, quem pego terra no Urupá era para 
comparecer no INCRA, de madrugada, que os ônibus ia sair as treis 
hora da madrugada do INCRA, que ia traze as pessoa para entrega 
as terra pra eles (informante02, entrevistado19/10/2015). 

 

Há relatos de assentados que fizeram o processo seletivo no final dos 

anos de 1979, início dos anos 1980, após responderem as perguntas do 

funcionário do INCRA, saiam sabendo que foram selecionados. Era possível a 

aceleração nesse processo. Para estes, a seleção é descrita como um 

processo que definia quem receberia o lote primeiro: “o tanto de filho definia 

sua inscrição, aquele pessoal que tinha o número de inscrição melhor pegava 

os primeiro lotes” (informante 01, entrevistado19/10/2015). Assim um 

assentado que fez a inscrição em Ji Paraná definiu o processo. A partir de 

relatos de homens que viveram esses processos, percebe-se que a dignidade 

humana em nenhum momento foi observada pelo INCRA, no tocante a 

distribuição da terra. O momento político da transição do Território para Estado 

exigia emergência nessas ações, por vários motivos; era preciso povoar a 

região para responder às exigências necessárias para que Rondônia pudesse 

se tornar estado.  

O Projeto de Assentamento Urupá foi implantado em 1981, em 1982 era 

ano eleitoral. Naquele ano foram eleitos vereadores, prefeitos, deputados 

estaduais, deputados federais e senadores. Só não houve eleição para 
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governador, que ainda continuava sendo nomeado pelo presidente da 

república.  O então governador Jorge Teixeira de Oliveira não precisava de 

voto, mas o sucesso administrativo lhe garantiu um amplo capital político, saiu 

vitorioso no pleito eleitoral de 1982, elegendo principalmente seus três 

senadores (Odacir Soares, Claudionor Roriz e Galvão Modesto). Seu capital 

político lhe garantiu a nomeação como o primeiro governador do Estado de 

Rondônia. 

O INCRA organizava caravanas para entregar os lotes para aos 

assentados. Segundo relato de um assentado que fez a seleção na cidade de 

Cacoal em 1976, quando o INCRA, em 1982, o convocou para receber o lote, 

colocou listas com os nomes dos contemplados em um local público de 

bastante visitação, também o convocou a se apresentaram no escritório do 

órgão naquela cidade às três horas da madrugada. Foram postos em ônibus 

que saíram em comboios e foram se juntando a outros ônibus que saíram das 

cidades de Ji Paraná e Ouro Preto.  Viajaram o dia todo, chegaram ao local no 

final da tarde. Estes homens que buscavam o sonho de ter um pedaço de terra 

para garantir o sustento de suas famílias precisavam ser corajosos, bravios. A 

bravura não era mais uma característica inata, era lhe imposta, não tinham 

escolhas. No afã de resolver a questão da terra no estado, que atraiu um 

elevado número de migrantes para a região, o INCRA não buscava meios 

burocráticos para resolver a questão.  

Os selecionados na cidade de Ji Paraná, no momento da implantação do 

Projeto de Assentamento Urupá e outros projetos que estavam sendo 

implantados, Machadinho do Oeste, por exemplo, ao fazer a seleção, saiam 

com um número de inscrição e com a aprovação. Então improvisavam o 

transporte e eis que surge novamente um conhecido destes homens: o pau de 

arara.  Sob a carroceria dos caminhões do Instituto, uma corda amarrada ao 

meio, atravessava da parte dianteira até a traseira, para os passageiros 

segurarem. “Saia aqueles caminhão de home, nois entrou num caminhão 

daquele, a carroceria ficou torta de tanto home sentado na bera dela” 

(informante 01, entrevistado 19/10/2015). 

Os caminhões carregados de homens, entrando, rompendo àquelas 

estradas, um momento euforia, a esperança pairava no ar. Aquelas gentes 
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sofridas saiam de dentro dos matos, surgiam das picadas ao ouvir os barulhos 

dos motores dos caminhões, para aquela gente era o barulho do progresso. 

Saiam de dentro daqueles ranchinhos feitos à beira da estrada, outros das 

janelas das poucas casas que havia. Todas aquelas gentes saudavam os 

novos desbravadores que estavam chegando. Homens, mulheres e crianças 

corriam para beira da estrada, abanando chapéus, levantando ferramentas; 

enxadas, foices, facões. Todos queriam dar as boas vindas para aqueles que 

chegavam para dividir com elas as amarguras e sonhos, em um lugar que 

foram lançados à própria sorte. Ao ver aqueles caminhões carregados de 

homens, carregados de sonhos, aquela gente sentia que dias melhores viriam.  

Aquela gente queria companhia, agora sabiam que não estariam mais no fim 

do mundo, pois adiante deles havia mais gente, que atrás de toda essa gente 

viria o progresso.  Junto com essa gente viriam escola, estrada, hospital, 

transporte e saúde. Eram os sonhos dos que já estavam ali e daqueles que 

chegavam.  

Os ônibus, os caminhões só chegavam até a sede da fazenda Candeias, 

um grande latifundiário que atuava na região. É preciso ressaltar que a citada 

fazenda, de propriedade do Grupo Zorzi, disputava na Justiça Federal a posse 

da área do Projeto de Assentamento Urupá, mantendo, enquanto corria o 

processo, a posse de 33.000 hectares, das 103.000 hectares que estavam no 

projeto de colonização do Governo. Para ter acesso a área do Projeto de 

Assentamento Urupá, na entrega dos lotes, era necessário utilizar as vias de 

acessos na área que a citada fazenda mantinha a posse por ordem judicial e 

jagunços armados.  Nesse local organizava as equipes para adentrar a mata, 

para cada um conhecer seu pedaço de terra. Havia uma euforia, mesmo 

cansados da viagem em condições desumana, à noite o sono não visitava 

aquelas redes a beira da mata. Aqueles menos prevenidos ou por não ter 

condições, não possuíam uma rede, tentavam descansar sobre folhas de 

palmeira, abrigados pelo calor, confortados pelo cheiro da terra sonhada.  

Então, quando o dia amanheceu, aqueles homens colocaram seus 

cacaios nas costas, dentro alguns alimentos, para preparo rápido, biscoitos e 

farofa, e muita esperança. Alguns traziam ferramentas (foice, machado, facão, 

enxada), seguiram rumo à mata atrás do fiscal do INCRA, entraram na picada, 
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aqueles homens pareciam meninos querendo ganhar doce em festa de criança, 

que era necessário ficar perto de quem distribuía, iam se amontoando mata 

adentro. Os lotes estavam todos cortados, havia picadas para todos os lados. 

Nas cabeceiras onde hoje são as estradas, essas picadas eram mais largas, 

insuficientes para mais de quinhentos homens querendo passar ao mesmo 

tempo. Os mais fortes usavam o corpo, muitas vezes acabava atropelando os 

mais fracos. Homens idosos ficavam para trás, muitos se perderam na mata, 

voltaram sem receber o lote. A picada após a passagem dos últimos homens 

parecia que havia passado uma boiada. No afã de logo deixar alguma 

benfeitoria, aqueles que trouxeram ferramentas, ficavam para trás, cacaio 

muito pesado, não conseguiam acompanhar os companheiros. Segundo o 

relato de um participante, o fiscal separou os funcionários da Sucam que 

estavam presentes; isso sem apresentar qualquer documento que 

comprovasse o exercício de tal função, esses foram os primeiros a receber 

seus lotes. Em outro ponto, onde havia um conjunto de lotes bons, também foi 

reservado para funcionários da Sucam. O fiscal entregava os lotes dando 

preferências para parentes e grupos de amigos ficarem juntos. Havia algumas 

rejeições, a maioria por se tratar de terras alagadiças. Como todos ali tinham 

um propósito de trabalhar com agricultura, os lotes que tinham áreas 

pantanosas eram indesejáveis. E assim ficaram dois três dias dentro da mata. 

Conforme o cansaço dominava, aceitavam qualquer lote, sem muita escolha. 

Muitos homens já não tinham mais o que comer. 

Para receber a terra pelo INCRA, havia um protocolo a ser cumprido, a 

passagem pelo processo seletivo era garantia de que só receberiam os lotes 

quem realmente precisava da terra. O Instituto tentava demonstrar lisura do 

processo de distribuição de terra para agricultores. Então a espera par ser 

chamado até entrega da terra causava muitos transtornos, algumas famílias 

não tinham locais para ficarem. Essas famílias adotavam a tática de 

deslocarem para as regiões onde estava previsto que o INCRA entregaria os 

lotes. Há vários relatos de pessoas que conseguiram terra no Projeto de 

Assentamento Urupá, que não passaram por esses procedimentos. Um 

agricultor que recebeu um lote na linha C1, relata: 
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Eu mudei aqui perto, na terra da fazenda Candeia, mais não queria 
invadi terra de ninguém.  Tinha um alojamento do INCRA ali na 
entrada, quando começou entrega esses loti, eu todos os dias ia ao 
alojamento e ficava conversando com os funcionários que trabalhava 
lá. Sempre falei que queria um loti pra mim trabaia, e cuida dos meu 
fios, mais a coisa eram muito difíceis para mim,a muié morreu, fiquei 
só, com quatro crianças, não tinha como deixá aqui no meio da mata 
para ir a Ouro Preto, fazer cadastro. Quando começaram entregar us 
loti entrei no meio do povo. Quando chego aqui, esse lote foi rejeitado 
por várias pessoas, era muito feio, por causa deste morro na 
cabeceira. Então falei com o fiscal, ele feis um cartão na hora, e me 
deu o loti.Mando ir lá no outro dia, faze a papelada (informante 04, 
entrevistado18/ 10/2015). 

 

Outro participante também relatou que não passou pelo processo de 

seleção. Ele havia chegado recentemente a Rondônia, estava na adjacência do 

Assentamento Urupá. Quando perguntado: como senhor conseguiu o lote? 

Respondeu: “Eu cheguei e pedi né. Contei a situação, eles deram. Em 1982, 

quando cortou aqui, antes de mim, já tinha entregado para muito e ainda tinha 

muito lotes sem donos” (informante 08, entrevistado 28/11/2015). Há um caso 

em que o participante relatou que seu pai recorreu a um amigo com influências 

políticas, em 1984, e conseguiu um bom lote na linha C1, principal via de 

acesso ao município de Urupá (informante 07, entrevistado01/12/2015). 

 

3.1.1. Um parêntese para a história pessoal 

 

Ao entrevistar esses homens contemporâneos de meu pai, floresceram 

as minhas lembranças de um tempo que participei. No papel de historiador 

observador, entrei no mundo dessas pessoas, viajei por caminhos 

desconhecidos, conheci pessoas invisíveis, mas que fazem parte do meu 

tempo; vivemos um tempo histórico, na mesma cidade. Andamos nas mesmas 

picadas, tropeçamos nas mesmas pedras, cruzamos as mesmas pinguelas23. 

Neste sentido, conforme já dito, compartilho do pensamento Hobsbawm: 

somos observadores do nosso tempo e, por isso, podemos compreender e 

explicar porque as coisas acontecem de tal maneira, como se relacionam entre 

si. 

                                                           
23Ponte improvisada em pequenos igarapés. Para fazê-la, derruba-se uma árvore grande sobre 
o igarapé, alguns fixavam uma espécie de corre mão, com varas na vertical enfiada na terra, 
amarrando com cipó as varas na horizontal.    
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Trata-se de comentar, ampliar (e corrigir) nossas próprias histórias. E 
falamos como homens e mulheres de determinado tempo e lugar, 
envolvidos de diversas maneiras em sua história como atores de seus 
dramas – por mais insignificantes que sejam nossos papeis – como 
observadores de nossa época e, igualmente, como pessoas cujas 
opiniões sobre o século foram formadas pelo que viemos a considerar 
acontecimentos cruciais. Somos partes deste século. Ele é parte de 
nós. (HOBSBAWM, 1994 p.13).  

 

Pesavento (2003, p 93) alerta para os riscos que este papel de 

historiador espectador/participante comporta. Tomo os cuidados para não 

deixar-me levar pelas paixões, porque não tenho relação absolutamente 

neutra, distante do objeto que é parte da narrativa e também porque, de acordo 

a autora, analiso uma história ainda em construção. No entanto, a autora 

reconhece que pode ser um novo campo de pesquisa, uma nova abordagem 

da História Cultural, para compreensão dos movimentos sociais. No mesmo 

sentindo, Richard Hoggart (1973) vê essa participação do pesquisador como 

positiva, atribuindo autenticidade para análise, porque fala de um lugar de 

conhecimento. Assim o autor conclui sobre essa participação: 

 
Sou oriundo das classes proletárias e, mesmo hoje, sinto-me a um 
tempo próximo e afastado delas. Dentro de mais alguns anos é 
possível, suponho, que essa dupla relação não seja, para mim, tão 
evidente; mas é sempre susceptível de afetar o que eu disser. Poderá 
ajudar-me transmitir uma sensação verídica da vida do proletariado e 
evitar alguns dos riscos de má interpretação, em que o homem de 

fora facilmente incorre (HOGGART 1973, p. 21). 
 

Hoggart (1973) lembra que as “tentações da imparcialidade não são 

específicas, ou menos significativas para os escritores das outras classes 

sociais que não estejam inseridos. A tendência de uma análise enviesada pode 

ocorrer também com quem olha de fora, que não entende como se dão as 

astúcias cotidianas dentro de um determinado grupo”. Neste sentido, tenho a 

consciência dos riscos, como conhecedor da história, na condição participante 

e espectador, para escrever sobre a história de uma vida que participei me 

revestirei de cuidados para manter a imparcialidade. Nos parágrafos seguintes, 

conto na forma de narrativa, a experiência de meu pai, ao participar do 

processo de seletivo para receber o lote no Projeto de Assentamento Urupá. A 

narrativa é construída a partir das lembranças que tenho das falas do meu pai 
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para minha mãe, sempre quando ele voltava do escritório do INCRA, na cidade 

de Ji Paraná, onde buscava conseguir um lote de terra. 

Nâne e Nêga eram como meus pais chamavam um ao outro, nas labutas 

cotidianas. Nâne sempre contou com detalhes para Nêga o que lhe sucedia 

naqueles dois dias que estivera longe de casa em busca da terra 

sonhada/prometida. Foram longos cansativos dias após a mudança do Paraná 

para Rondônia. Idas e vindas ao INCRA, dúvidas, incertezas e, principalmente, 

muita determinação; aliás, essa era uma características dos homens e 

mulheres que viveram a precariedade desse tempo histórico.  

No dia 27 de julho, de 1980, no auge da migração, chegaram a 

Rondônia, na região de Presidente Médici, vindo do Estado do Paraná. Nâne, 

um homem negro, de meia idade trazendo consigo família: Nêga sua esposa, e 

com eles quatro filhos. Junto coma bagagem, o sonho de adquirir um pedaço 

de terra. Nâne foi trabalhar como meeiro em lavouras de café de pessoas 

conhecidas, que também vieram do Paraná nos anos 1970. Fez o processo 

seletivo no escritório do INCRA em Ji Paraná, ainda no ano de 1980. Em 1981, 

foi chamado para receber um lote na região de Alvorada do Oeste. Nâne trazia 

um sonho de criança, de quando trabalhava nas lavouras de cacau na Bahia, 

queria ter sua lavoura de cacau em Rondônia. Nêga também tinha um sonho 

de criança: ter uma lavoura de café, com um terreirão24 cimentado, ao lado da 

tulha25. As terras da região citada, segundo Nâne, não eram propicias para tais 

cultivos. Voltou à espera, para tentar a sorte em outros locais. Neste mesmo 

ano, foi enviado para escritório do INCRA, em Ouro Preto do Oeste, que estaria 

distribuindo as terras dos Projetos de Assentamento Urupá, Machadinho e 

Buritis. Na primeira vez que foi ao escritório, fez novamente o processo de 

seleção, falou com o executor, chefe maior do escritório local, fez uma narrativa 

da sua trajetória de vida, falou dos sonhos, dos dissabores da vida e da 

esperança em concretizar seu sonho. Saiu mais uma vez com a promessa que 

                                                           
24 Uma área plana, ampla, utilizada para secagem do café. Os terreiros construídos em 
alvenaria secavam mais rápido e mantinham a produção limpa, já que o café, para ser 
comercializado, não podia ter pequenas pedras junto aos grãos. 
25 Uma espécie de galpão construído em madeira para armazenar a produção da lavoura. 
Geralmente feita com assoalho de madeira acima do solo para evitar umidade. 
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iria receber seu lote. Os dias passaram e a promessa era só mais uma 

promessa.  

Cansado das agonias da vida, um dia Nâne chamou Nêga e disse: 

amanhã vou ao INCRA, se aquele homem não tiver um lote para me dar, 

vamos embora para cidade, estou cansado de trabalhar nas terras dos outros, 

também não vou mais atrás de terra, vamos embora para cidade, vou capinar 

quintal e você trabalha como doméstica ou lavadeira até as crianças 

crescerem. E assim fez. No dia seguinte, Nâne chegou ao escritório do INCRA, 

foi recebido pelo executor, a conversa não foi amistosa e o executor disse que 

não tinha terra para ele. Então, saiu da sala, foi para uma varanda do prédio do 

órgão, havia um nó na garganta, um gosto amargo na boca, teve vontade de 

chorar. Por alguns instantes, sem saber para onde ir, como daria aquela notícia 

para Nêga. As palavras do funcionário do instituto ecoavam ao ouvido, 

sufocavam-no, o rosto formigava, teve vergonha de si mesmo, não conseguia 

olhar para aqueles homens e mulheres que entravam e saiam do Instituto. No 

silencio, passava na cabeça um filme, imagens aceleradas, uma vida sofrida, 

engoliu o choro, precisava tomar uma decisão, decisões são tomadas em 

momentos de tensões. Passados alguns minutos, um funcionário que fazia a 

limpeza no órgão, chegou para ele e perguntou-lhe o nome, tendo a 

confirmação, respondeu: Dr. Fulano está chamando o senhor na sala dele. Não 

era a sala do chefe do escritório, mas daquele que seria o segundo na 

hierarquia do Instituto. Então, o funcionário disse: temos um lote para senhor, o 

funcionário pegou um pedaço de papel, fez um pequeno mapa e disse: o lote 

do senhor é na linha T20, no Projeto Urupá. Se senhor quiser tem ir ver hoje, 

às 14 horas sai um ônibus para lá, o ônibus deixa o senhor na cabeça da ponte 

do Rio Urupá. Atravessando a ponte, o senhor segue esse mapa, se não 

encontrar, procure um seringueiro que mora na beira do rio, ele cobra uma 

pequena quantia, mas leva o senhor no seu lote. 

Nâne seguiu as orientações do funcionário, pegou o ônibus e seguiu 

para Urupá. Chegou já no final do dia. Mas a vontade de ver seu lote era maior 

que qualquer dificuldade, então o homem solitário embrenhou na mata, cheio 

de esperança e ansiedade, a noite chegou com ameaça de chuva e não foi 

possível encontrar o lote indicado. Nas picadas havia os marcos de alumínio 
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com numerações que identificavam os lotes. Voltou, encontrou a casa do 

seringueiro, contou parte de sua história. Dormiu aquela noite em uma casa de 

farinha. No dia seguinte, antes do sol raiar, embrenhou-se na mata junto com o 

seringueiro, rapidamente localizaram o lote. Então era hora de voltar para casa, 

ao encontrar sua companheira, enfim havia uma boa notícia para contar. No 

final da fala, muito alegre, Nâne disse: se você topar enfrentar as dificuldades, 

nós vamos abrir nosso lote, e o nome do sítio é Monte Deus Provera. 

Descreveu como iria encomendar a um pintor para fazer a placa de 

identificação, precisava ter um campo dividido ao meio, um lado plantado de 

cacau, outro de café, uma montanha, com uma sombra leve de um rosto, como 

se Deus estivesse olhando para seu lote. 

 Passou aproximadamente um ano, Nâne estava colocando as primeiras 

benfeitorias no seu lote. Enfrentaram dias difíceis, muitas doenças, malária, 

leishmaniose etc. Foram anos de muito sofrimento, não havia estradas, não 

havia médicos, escola não funcionava; a vida era dura demais, treze anos 

depois, quando todas as dificuldades estavam sendo superadas, era tarde 

demais: as vidas de Nâne e Nêga também chegavam ao fim. 

 

3.1.1. 1. Fechando o parêntese da história pessoal e retomando a história 

dos desterritorializados 

O INCRA, ao fazer as inscrições, promoveu algumas palestras para 

esses homens, esclarecendo qual eram os objetivos desses assentamentos, 

quais eram as regras que os assentados deveriam cumprir.  A terra era 

prioritariamente para agricultura familiar, voltada para o cultivo de seringueiras, 

cultivo de cacau e café, lavouras brancas para sustentabilidade familiar e 

pequenas criações de bovinos; isso porque os lotes inicialmente eram 

prometidos com quarenta e oito hectares. Também era prometido que, ao 

receber o lote, cada assentado receberia uma casa de madeira, com piso em 

alvenaria, coberta com telha brasilit; também os assentados só poderiam 

mudar para o lote quando as estradas estivessem abertas, escola e hospital 

funcionando. Quando perguntado ao informante sobre a casa que cada 

parceleiro tinha direito: “todo mundo tinha direito de ter uma casa, naquela 
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época eles não dava conta. Se veio essa verba pra nois produtor receber essa 

casa do INCRA, ela não chegou até ninois” (informante 01, entrevistado 

19/10/2015). 

Logo após entregar os lotes, o INCRA exigia que ocupassem suas 

propriedades, sobre pena da não ocupação acarretar a perda do direito da 

posse da terra. Diante das pressões políticas da oposição ao governador do 

recém-criado estado de Rondônia, para resolver as questões da terra, o 

Instituto pressionava os assentados a ocuparem seus lotes. O temor da 

invasão, da grilagem de terra, favorecia a política do INCRA. “Eles mandava 

desmatar, se não desmatasse, se nois não mudasse pra qui, eles dava a terra 

pra outro que quisesse trabalhar” (informante 01, entrevistado 19/10/2015). 

Houve vários casos de pessoas que entraram nos lotes pelas picadas. 

Carregavam as poucas coisas que trazia na mudança, nas costas, lombo de 

burro etc.  

Quando nois chego aqui, a estrada era só até no rio. Veio eu, a muié 
e as treis criança. Da ponte prá né, só era a picada. Ai seu Antonho 
seringueiro tinha um burrinho, ele alugo pra mim fica com ele aqui, 
puxando minhas coisa pra cá na. A picada não dava pra passar com 
o burrinho carregado, tinha muito pau, tinha lugar que o animal não 
passava. Ai, vinha puxando trazendo as coisa, vinha batendo nus 
pau. Ai tirei um dia cum meu irmão pra limpa a picada, pra termina de 
carrega as coisa né (informante02, entrevistado19/10/2015).. 

 

No dia 06 de novembro de 1984, a Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral, através Coordenação Geral do 

POLONORESTE/RO, enviou ao Projeto de Assentamento Urupá um servidor 

economista, Everaldo Nóbrega de Oliveira, para exercer a função de Assessor 

Técnico, representando o POLONORESTE/SEPLAN. Tal cargo figurava na 

cidade como de um prefeito. Com o objetivo de conhecer melhor a realidade, 

para preparar pauta de reivindicações, Everaldo Nóbrega pediu à Emater para 

apresentar relatórios com informações por linhas (estrada) visitadas pelos 

técnicos; esses documentos que tive acesso. Esses relatórios são coletas de 

dados preliminares a partir da compreensão de cada técnico da realidade local; 

os levantamentos não são padronizados, mas trazem informações suficientes 

para uma análise da realidade da região no início da segunda metade da 

década de 1980. É importante lembrar que os que chegaram ao Projeto 
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Assentamento Urupá, a partir de 1982, enfrentaram grandes dificuldades por 

causa da falta de estrutura básica para a ocupação. 

Esses projetos de desenvolvimentos foram financiados pelo 

POLONORESTE, custeado com recurso do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. O Decreto Nº 86.029, de27 de Maio 

de 1981, no artigo 3º, trazia os objetivos básicos, voltados para o 

desenvolvimento e bem estar da região assistida. Chama atenção, no artigo 4º, 

inciso II, o objetivo relacionado à “construção e a consolidação da rede de 

estradas vicinais” 26. Mesmo sendo parte dos objetivos do POLONOROESTE, 

muito utilizada nas promessas na campanha eleitoral de 1982, a não 

concretização desse objetivo causou grandes perdas e sofrimentos aos 

parceleiros que chegavam à região. 

Os primeiros parceleiros que chegaram ao Projeto de Assentamento, 

pressionados pelo INCRA e pelas constantes invasões de terras que ocorria na 

região, enfrentaram todas as adversidades para desbravar seus lotes. Até o 

final de 1983, a linha C1, que hoje é parte da Rodovia 473, que liga os 

municípios de Teixeiropolis, Urupá e Alvorada do Oeste, só chegava até a beira 

do Rio Urupá, onde havia o acampamento do 5º BEC27. As estradas, 

chamadas de linhas, estavam abertas somente nas vias principais de acesso; 

hoje são as RO, estradas sobre responsabilidade do Estado. O BEC, como era 

chamado o 5º Batalhão de Engenharia e Construção, fazia o desmatamento, 

rasgava a floresta para aqueles homens que só tinham a picada na mata como 

acesso ao mundo exterior; era a chegada do tão esperado progresso. Depois 

de fazer as aberturas, desmatamentos, por alguns tempos essas estradas 

ficaram intrafegáveis. No período das chuvas, o chamado “inverno amazônico”, 

os rios e riachos transbordavam, tornando-as novos rios. Os Agricultores 

ficavam isolados, sem acessos aos meios de transportes, precisavam andar 

vários quilômetros à pé para ter acesso às linhas de ônibus, para chegar ao 

comércio. Muitos agricultores tiveram que carregar a produção colhida em suas 

lavouras nas costas por longas distâncias.  

                                                           
26 Disponível em; http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86029-27-maio-
1981-435354-publicacaooriginal-1-pe.html 
Acesso em 20/11/2016. 
27 5º Batalhão de Engenharia e Construção. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86029-27-maio-1981-435354-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86029-27-maio-1981-435354-publicacaooriginal-1-pe.html
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Analisando os relatórios produzidos pelos técnicos da Emater, no 

período de 1984/85, é possível dimensionar as dificuldades que os parceleiros 

enfrentavam para sobreviver. Segue o resumo de um desses documentos que 

apresentava um levantamento da linha T2, feito pelo técnico Milton que 

escreveu: 

Falta escola - não construída, um grande problema reclamado pelos 
produtores é a distância que os filhos tem que se deslocar até o 
projeto e/ou LH C1, haja vista que alguns não conseguiram vagas na 
escola da linha C1 devido ao grande número de alunos.Não foi 
constatado perca de produção, devido aos produtores transportarem 
a produção nas costas. Devidos as péssimas condições das vias de 
acesso da estrada da linha. Há necessidade de rodar até mesmo20 
km, onde 10 poderiam resolver, isso devido não ter sido feito a ponte 
e aterro, pois há um alagamento de mais/ou menos 100 metros. Para 
fazer o deslocamento pela linha para atender 33 produtores num total 
de 69. Pela linha C1 2,5 km. Pela linha C2 3,0 km. Em caso de 
doença, são retirados por redes, até uma linha onde há condições de 
acesso28. 

 

A partir de 1984, houve um surto de malária, que fez algumas vítimas 

fatais e assombrou muitos homens agricultores, mesmo aqueles que estavam 

em Rondônia há mais de três anos e ainda não haviam contraído a doença. No 

final de 1983, quando começou aumentar o contingente populacional no 

Projeto de Assentamento Urupá, não havia nenhuma estrutura hospitalar, 

atendimento de saúde, somente o prédio onde funcionaria o primeiro posto de 

saúde.  Quando iniciavam os calafrios, febre alta, essas pessoas eram 

atendidas pela dona Nazaré e seu Mendes. Eram os proprietários de uma 

pequena mercearia, que ficava na beira do rio Ezidio. Faziam a coleta do 

sangue, que era encaminhado para examinar em Ji Paraná e Ouro Preto. O 

resultado demorava até oito dias para chegar. A outra opção era o batalhão do 

5º BEC, no alojamento na linha 32, lá faziam a coleta de sangue e, mediante 

uma avaliação dos sintomas, o paciente sai com as doses do medicamento 

para tomar. Mesmo no 5º BEC, os resultados também demoravam em média 

oito dias para chegar. Os soldados do Exército Brasileiro que trabalham no 

                                                           
28 Esses relatórios são pequenos documentos que, em sua maioria, possuem somente uma 
lauda; também não possuem data, somente em um o técnico teve o cuidado de data-lo. Esses 
documentos foram elaborados a pedido do então assessor técnico Everaldo Nóbrega de 
Oliveira, quando assumiu o cargo em novembro de 1984. Para comprovação da veracidade da 
fonte, estão anexados todos os relatórios utilizados nesta pesquisa, como também o oficio da 
nomeação de Everaldo Nóbrega de Oliveira como assessor técnico, pois esse documento 
oficial possui datação. Ver anexos C. 
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aludido batalhão, quando o paciente estava muito ruim, iam às casas fazer a 

coleta de sangue. Muitas vezes, diante do agravamento dos casos, as pessoas 

eram aconselhadas a buscar tratamento em Ji Paraná e Ouro Preto. Essa falta 

de estrutura, tanto de transporte como na saúde, desenhava um cenário 

assustador. Homens que chegavam para abrir suas propriedades, com 

pesados cacaio nas costas, encontravam outros carregando seus doentes na 

rede, por longas distâncias em picadas sinuosas e estradas lamacentas.  

 
Quando uma pessoa adoecia, não deixasse arruína. Eu passei por 
um processo difícil aqui, que minha mulhé tava grávida. Passou mal, 
pricisava sair daqui, a gente ia de a pé, aqui pela fazenda Aninga, 
pela linha 81. Tinha um carada fazenda que tinha um jeep. Ele vinha 
sempre pra cá, ajudava muito o povo, dava carona, mais não era todo 
dia que ele ia. A gente não podia espera. Então a gente tinha que ir a 
pé, caminhava o dia inteiro. Ela ficou lá, ainda adoeceu. Quando ela 
chegou vir embora, deu quarenta e cinco dias, já tinha que vorta. 
Arrumamo tudo pra ir, ia no jeep do cara da fazenda. Quando foi a 
noite ela ganho a menina em casa mesmo (informante 08, 
entrevistado 28/11/2015) 
 

Esses homens e mulheres, que chegaram com o objetivo de formar suas 

lavouras de café, lavouras de cacau, viam seus projetos de vidas serem 

desfeitos a cada inverno amazônico.  A falta de estrada para escoar a 

produção, a falta de escolas para as crianças estudar, a falta de hospital para 

socorrer os doentes fizeram com que muitos abandonassem a região, 

vendessem seus lotes; mudaram para cidades próximas, ou voltaram para 

regiões de onde vieram.  Essa ausência de estruturas, o abandono do Estado, 

causava várias outras humilhações, que chegava ao limite do humano. São 

pequenas histórias que, ao ouvi-las, ainda hoje nos causam angústia; muitas 

delas contadas quando o gravador estava desligado. São narrativas como a 

que segue: “Você não faz ideia do quê é trabalhar um dia inteiro, das sete 

horas da manhã às cinco e meia da tarde, no cabo da enxada, só parar uns 

vinte, trinta minutos, para comer um pirão de arroz, feijão e farinha com um ovo 

frito, frio. “Isso para pegar meio litro de leite por dia durante uma semana”. Às 

vezes, o menino voltava com a caneca vazia, porque a vaca tinha dado um 

coice no balde. “Mas nunca faltava o leite para ele fazer os queijos”. Esses 

relatos dimensionam a dinâmica das formas de exploração, de humilhações 

que estes homens e mulheres sujeitavam para sobreviver em meio ao 

desconhecido. Em um relatório/levantamento feito na linha T11 pelo 
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extensionista Mario Nunes, no segundo parágrafo, estão registradas as 

seguintes reclamações de produtor: 

 
Descontente com a estrada, aterro incompleto, bueiros mal 
colocados, serviços que o 5 BEC não terminou. Deseja uma linha de 
ônibus ligando a T11 com a A9, descontente com a empresa de 
ônibus Amazonas, não tratando bem seus passageiros, vendendo 
passagem até o final (ponto) e acaba deixando com uma distância de 
12 km, seus motoristas e cobradores dando respostas indecentes aos 
passageiros. 

 

Quando chegou ao Projeto de Assentamento Urupá, esses homens não 

possuíam capital financeiro. Poucos tinham vacas, carroça com burro ou 

cavalo, a maioria chegou para começar do nada. Todos precisavam desmatar 

suas terras, derrubar a floresta, queimar e plantar. Dependiam da produção das 

lavouras para sobreviver. O processo de produção na agricultura é longo, as 

lavouras que produzem com menor tempo (arroz, feijão e milho) levam em 

média entre noventa a cento e oitenta dias. Alguns desses parceleiros 

derrubavam uma área pequena antes de mudar para o lote. Geralmente, essas 

áreas eram de um ou dois alqueires. Outros mudavam para suas propriedades 

para depois começar a derrubada da mata. Faziam barracos à beira das 

estradas, que ainda estavam só desmatadas. Outros mudavam para lotes de 

vizinhos que já tinham áreas desmatadas. 

A derrubada da floresta era feita no período de março até agosto. Por 

ser um trabalho pesado, primeiro roçava-se a floresta, ou seja, com uma foice 

cortava-se todos os arbustos, limpava-se os troncos das árvores maiores. Essa 

roçada precisava ser bem executada, o excesso de arbustos verdes, das 

folhagens rasteiras, interferia na queima da derrubada. Após roçar, esperava-

se a secagem dos arbustos cortados, depois derrubavam as árvores maiores. 

Essas derrubadas eram feitas com machado ou motosserra. No início, poucos 

possuíam motosserra. Então, pagava-se para aqueles que tinham para 

derrubar as árvores após a roçada.  Esses pagamentos eram feitos em dias de 

serviços. Combinavam o valor da derrubada por alqueires e trabalhavam dias 

de serviços; roçando, capinando, ou outros serviços. Aqueles que não 

possuíam motosserra faziam pequenas aberturas na floresta, isso limitava sua 

produção agrícola.  Depois de derrubar toda floresta, precisava esperar em 
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média sessenta dias para fazer uma boa queimada. Esse período de queimada 

se dava nos meses de agosto e setembro, pouco antes de iniciar o inverno 

amazônico. Quando não se obtinha uma boa queimada, era necessário fazer a 

coivara. Esse trabalho geralmente era feito com foice, para cortar os galhos 

finos. Usava o machado para cortar os galhos mais grossos. Depois de 

cortados, juntavam-se os montes de coivara e tocava fogo. Assim, a terra podia 

ser toda plantada. Era necessário fazer esse serviço para os plantios de café, 

cacau e seringueiras. Para fazer o alinhamento do plantio. 

Para essas pessoas que chegaram com quase nada, precisavam agora 

esperar as colheitas. Algumas espécies de arroz produzem em noventa dias, 

as mais resistentes, com maior rentabilidade de produção, demoravam em 

média 180 dias. O milho levava em média 140 dias. Analisando os relatórios 

feitos pelos técnicos da Emater sobre a safra de 1984/85, percebe-se que o 

arroz e o milho foram às lavouras mais cultivadas; mas são produtos de baixa 

cotação no mercado.  Uma região de terras férteis, os agricultores faziam boas 

colheitas. O problema que essas pessoas já estavam vivendo no limite do 

humano. As carnes para alimentação, geralmente, vinham de caças. Porém, o 

cuidar da lavoura não deixava tempo para fazer uma boa caçada; além disso, 

muitos não sabiam como caçar.  

Quando terminavam a colheita, precisavam imediatamente comercializar 

suas produções. A falta de estradas para escoá-las impunha a esses 

trabalhadores mais humilhações. No relatório/levantamento sobre a linha T13, 

o extensionista da Emater, Mario Ney Nunes, escreveu: “Obs; ainda não 

tivemos produção perdida porque não pudemos plantar muito, porque 

sabíamos que a estrada não nos oferecia condições, sendo que, o que 

colhemos foi puxado em nossos ombros até a estrada principal”. 

Esse isolamento facilitava a ação dos atravessadores. Depois do 

trabalho árduo na lavoura, sobre sol e chuva, mal alimentados, esses homens 

precisavam carregar sua colheita nos ombros por uma longa distância. Por 

trilhas abertas na mata para encurtar as distâncias, por trilhas lamacentas com 

pés descalços, equilibrando sobre pinguelas lisas, carregavam sacos pesados, 

com até sessenta quilos, de arroz ou milho; precisavam comercializar rápido 

porque toda sua colheita agora estava à beira de uma estrada, exposta às 
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chuvas e a saqueadores.  Um dos centros comerciais, Ji Paraná, estava 

aproximadamente noventa quilômetros, Ouro Preto do Oeste aproximadamente 

setenta quilômetros. Eram obrigados a entregar o fruto de seu trabalho para o 

primeiro atravessador que aparecia.  

Nesse período, os grandes serialistas da região de Ji Paraná e Ouro 

Preto colocavam caminhões para percorrer essas linhas para comprar todo tipo 

de cereais, desde castanha do Pará, caucho, arroz, milho e feijão. Alguns 

tinham dia marcado, aos sábados cada quinze dias. Esses atravessadores 

traziam mercadorias básicas, secos e molhados, como: óleo de soja, açúcar, 

sal, farinha de trigo, variedades de produtos que eram de necessidades 

comuns. Faziam a base de troca. Supervalorizavam seus produtos e 

minimizam ao máximo o preço dos produtos dos produtores. Em um dos 

relatórios mais completo, o extensionista, com tom de indignação, narra: “[...] a 

nossa produção é entregue em sua totalidade aos intermediários, por preços 

que são vergonhosos” (Deraldo 22/05/1985). Dos dezessete relatórios que tive 

acesso, somente dois não mencionam a falta de estrada. Um único relatório 

consta que a linha C2 foi feita e que faltava apenas serviços de recuperação. 

Uma das promessas do governo, ao distribuir as terras através do 

INCRA, era manter o preço dos produtos dos parceleiros, comprando-os 

através da Companhia Brasileira de Armazenagem – CIBRAZEM.  Os preços 

pagos pelo governo eram realmente atrativos, a companhia trabalhava com as 

cotações do mercado, junto às bolsas de valores internacionais. Entretanto, 

havia várias barreiras para esses agricultores chegarem com seus produtos até 

a Companhia. Os armazéns da Companhia estavam em Ji Paraná, Ouro Preto 

do Oeste e Alvorada do Oeste. Não havia estradas para escoação da 

produção. A Companhia comprava o produto dentro de seus armazéns. Os 

pequenos produtores não produziam quantidade suficiente para alugar um 

caminhão para colocar o produto em alguns dos armazéns da companhia. 

Outro problema, por ser uma empresa pública, com seus processos 

burocráticos, depois de entregar o produto na Companhia, o produtor esperava 

de noventa a cento e oitenta dias para receber, o que tornava praticamente 

inviável. Os muitos atravessadores, que compravam a produção dos 

parceleiros por quase nada, tinham propriedades rurais; isso os habilitava a 
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entregar os cereais comprados na CIBRAZEM; por isso, usavam nomes de 

outros agricultores. Esses atravessadores podiam esperar, tinham capital de 

giro, ganhavam muito dinheiro.  

Nos relatórios da Emater, podemos observar as reclamações dos 

produtores. O extensionista Mario Nunes, ao anotar as reclamações dos 

produtores da linha T11, escreveu: “Opinião dos seus moradores e 

proprietários: o que mais precisamos é de apoio total das autoridades, 

precisamos de total apoio da CIBRAZEM, para compra de nossos cereais”.  No 

relatório sobre a linha T4, o extensionista Jaime escreveu: “E toda produção foi 

comercializada com intermediário, por preços muito menores que os garantidos 

pelo governo, justamente por não haver condições de tráfego”. Em outro 

relatório sobre as condições da linha C2, Jaime escreveu: “Quase todo 

produção da linha foi vendida para intermediários. Pois os mesmos utilizam 

tratores para retirar a produção adquiridos por preços irrisórios, não chegando 

nem mesmo a cobrir os custos de produção”.  Só há relato de um agricultor que 

vendeu sua produção na CIBRAZEM, em Alvorada do Oeste.  

Segundo Gilmar Delecrode e Valmir Domingos Piovesan (entrevistados 

em 02/12/2015), ambos técnicos agrícolas que chegaram a Urupá na década 

de 1980, nas safras de 1985 até 1989, Urupá produziu grande quantidade de 

arroz, milho e feijão. Em 1987/88, a grande produção de arroz exigiu do poder 

público uma ação improvisada, já que não havia infraestrutura para armazenar 

a produção de grãos, a safra foi guardada no Centro Técnico Administrativo 

(CTA) por falta de uma estrutura adequada de armazenagem. Essa produção 

havia sido comprada pelo governo do Estado através da CIBRAZEM. No ano 

seguinte, 1989, com nova nomenclatura, o governo do estado construiu a 

estrutura de armazenagem da Cia de Abastecimento Armazéns Gerais e 

Entrepostos de Rondônia – CAGERO. 

Nesse sentido, o modelo de colonização utilizado na implantação do 

Projeto de Assentamento Urupá, que era parte do POLONOROESTE, 

financiado pelo BIRD, com a proposta de reforma agrária, não saiu do discurso 

político. Em meio aos vários conflitos sociais que norteavam a posse da terra 

nesse período, início da década de 1980, diante do grande fluxo de migrante 

para a região em busca da terra, o Estado buscou uma saída de emergência 
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com a criação dos projetos de assentamentos rápidos. O governo atraiu os 

agricultores expropriados de outras regiões do país com promessa de terras 

férteis, distribuídas gratuitamente para quem quisesse trabalhar, mas a 

realidade era outra. No entanto, juntos com esses agricultores, vieram as 

grandes empresas de agronegócios, grandes madeireiras, tencionando os 

conflitos agrários já existentes. Dentre os projetos desenvolvimentistas de 

colonização, ocorreu a criação da SUDAM, do PROTERRA, que, dentre outros, 

beneficiaram os grandes proprietários. 

 
Na Amazônia a terra é barata e sua fazenda pode ter todo o pasto 
que os bois precisam. Sem frio ou estiagem queimando o capim, o 
gado fica bonito de janeiro a dezembro. E, para ir para a Amazônia, 
você escolhe a ajuda que quiser. Com um projeto aprovado pela 
SUDAM, sua empresa recebe os incentivos fiscais de milhares de 
empresas de todo o país. E, com o financiamento agropecuário do 
Banco da Amazônia, você tem todo o apoio que precisa. Quando 
chegar a hora de vender o gado, as notícias serão ótimas. [...] É por 
isso que mais de 250 empresas agropecuárias já estão se instalando 
na Amazônia. Essa gente foi para lá movida por um forte impulso 
pioneiro, patriótico e empresarial. (SADER, 1987, p. 38; grifo do autor, 
apud FERREIRA 2011, p. 4) 

 

Em um ambiente em que as forças policiais se misturavam com 

jagunços, agricultores pobres, vítimas de uma modernização excludente na 

agricultura do Centro-Sul, lutavam para conseguir um pedaço de terra. Na 

região de Urupá, a ocupação aconteceu se repetindo todos os eventos que 

nortearam a luta pela posse da terra no Brasil, desde século XVI, até os dias 

atuais. Essa ocupação desenvolveu características peculiares na Amazônia, 

tais como a expulsão de povos indígenas, ocupação pelas empresas 

extrativistas, exploração de madeiras nobres e metais preciosos, ocupação por 

grandes latifundiários e a colonização agrícola. Nesse processo, o sujeito 

humano não foi observado. 

Martins (2009 p, 141 a 148) discorre sobre “os confins do humano e a 

fronteira da história. Para o autor, a “fronteira aparece frequentemente como o 

limite do humano”, citando Turner: afirma: “O encontro do civilizado e barbárie”. 

Dentro da frente de expansão capitalista, a fronteira seria um lugar de luta, de 

conflitos e mortes. Em disputas pelas posses das terras, índios, madeireiros, 

seringueiros e agricultores travavam batalhas que levavam os indivíduos aos 

confins do humano. Nesta perspectiva, dentro da colonização, o indivíduo é 
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levado aos “confins do humano”, a barbárie não é extermínio do outro, do 

desconhecido. Parafraseando Euclides da Cunha (2006 p, 28); “[...],realiza uma 

tremenda anomalia; é o homem que trabalha para escravizar-se”. Na luta pela 

terra, o homem barbariza a si mesmo. É o responsável em decorrência das 

circunstâncias em que está inserido por força das relações sociais.  

Quando entrevistei o participante 02, 19/10/2015, sua esposa, nos 

primeiros minutos da entrevista, resistiu a participar, ficou um pouco distante, 

ouvindo a conversa, mas aos poucos se aproximou, com um olhar no horizonte 

e uma mágoa do tempo, como quem buscava lembrança e força para narrar 

suas angústias. Com a mão esquerda na cintura, a mão direta massageava o 

queixo, sempre mantendo uma distância, pois a timidez impedia que deixasse 

gravar sua fala. Iníciou dizendo: “o senhor não sabe a angústia, a dor de uma 

mãe, deixar suas três crianças sozinhas em um barraco, dentro da mata”, 

porque depois que terminava a estrada lá na ponte sobre o Rio Urupá, ainda 

precisava caminhar dois quilômetros por picada dentro da mata para chegar ao 

barraco onde deixara seus filhos. Só havia meio alqueire derrubado e o barraco 

no meio, o vizinho mais próximo estava a mais ou menos oitocentos metros, 

meu cunhado, que era dono desse lote do lado, também tinha uma pequena 

derrubada e o barraco no meio. Fiquei doente logo que chegamos aqui, saímos 

para ir fazer exame lá no 5º BEC, uns quinze quilômetros a pé. Deixamos as 

crianças com meu cunhado, que tinha um barraco no sítio ao lado. Era para ser 

rápido, fazer a coleta de sangue para exame, fazer a lâmina, mesmo sem o 

resultado, que demorava uns quinze dias, o enfermeiro dava os remédio contra 

a malária para as pessoas tomarem preventivamente. No caminho a febre 

aumentou bastante, vieram os calafrios, algumas vezes tiveram que parar para 

descansar, porque já não conseguia caminhar. Quando chegaram no 5º BEC, o 

enfermeiro fez a coleta de sangue para fazer a lâmina e orientou a não esperar 

o resultado do exame, demoraria uns cinco dias, deveriam procurar tratamento 

imediato em Ouro Preto. O pouco dinheiro que tinham mal dava para pagar as 

passagens, não conheciam ninguém para ficar na casa. Só em Jaru poderiam 

ir para casa dos pais dela. Tomaram a decisão de ir para Jaru, lá o exame era 

rápido, pegava o resultado e os medicamentos no mesmo dia. Então, voltariam 

para casa. Mas não foi bem assim, o estado de saúde dela agravou muito por 
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causa da malária, tiveram que ficar dezesseis dias em Jaru. A lembrança que 

havia deixado os filhos sozinhos no meio da floresta, tortura essa mãe mais 

que os calafrios, as febres ardentes da malária. Angústia matava aos poucos, 

pensava que seus filhos também poderiam adoecer, sem ter ninguém para 

socorrê-los. Ela só queria buscá-los e nunca mais voltar para aquele lugar. Mas 

só pude voltar quando melhorei da malária. “Quando voltamos, eles estavam 

bem”. 

Muitos desses homens e mulheres sofreram juntos com outras pessoas 

queridas: filhos, esposas, irmãos, ou amigos. Carregaram em rede filhos, 

irmãos ou pais com a parte do corpo esmagado por árvores que caíram sobre 

seus corpos frágeis; muitas vezes perderam as batalhas para natureza. O sol 

ainda raiava no horizonte, era preciso socorrer a esposa do vizinho acometida 

por uma malária, um amigo, vizinho, com hepatite. Pais e mães eram obrigados 

acompanhar calados, por quilômetros, o sofrimento de seus filhos ainda 

adolescente até chegar ao postinho de saúde no núcleo urbano.  Alguns não 

voltaram para casa. Em meio às dificuldades da vida cotidiana no início da 

colonização, as escassezes alimentares, o isolamento absoluto na floresta, o 

que mais desumanizava esses homens, mulheres e crianças, era assistir o 

sofrimento, até padecer de morte, de uma pessoa querida, que batalhava 

juntos por um futuro melhor.  

 

3.2. As ações do Estado na reorganização do mundo social: os Projetos 

de Assentamentos Urupá, Tancredo Neves e Martim Pescador. 

Conforme já pontuado em outros momentos deste trabalho, o objetivo é 

ouvir ecos das vozes silenciadas na história da ocupação e na colonização da 

região do município de Urupá, a partir de relatos de pessoas que vivenciaram 

esses períodos históricos na região. No entanto, para fazer uma análise da 

criação desses projetos, com objetivo de saber como o INCRA adquiriu as 

terras para execução desses projetos de assentamentos; também perceber 

quais eram as políticas públicas implantadas no sentido de amparar os 

assentados pela colonização, foi necessário recorrer ao INCRA para analisar 
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os documentos oficiais, que são uma espécie de certidão de nascimentos dos 

três projetos analisados neste trabalho.  

Os documentos oficiais sobre PA Urupá são incompletos e pouco 

esclarecedores. Nos documentos acessados na superintendência do INCRA, 

em Porto Velho, sobre a posse da terra da região do município de Urupá, está 

a Portaria 1521, de 22 de dezembro de1977. Tal portaria trata do 

incorporamento ao patrimônio da União da “Gleba Novo Destino” por 

inexistência de domínio particular. O inciso I atesta que se trata de “uma área 

de 410.559,3706 ha. (quatrocentos e dez mil quinhentos e cinquenta e nove 

hectares, trinta e sete ares, e seis centiáreas)”. Nesse período, essa área 

pertencia ao município de Porto Velho. Nesse mesmo documento, no inciso II, 

foi excluído da área descrita no inciso I “a parcela de 20.859.3706 ha (vinte mil 

oitocentos e cinquenta e nove hectares, trinta e sete ares e seis centiares), 

referentes a sete lotes”. Analisando os sobrenomes (Almeida, Barros, Oliveira) 

dos proprietários, pode se concluir que eram pertencentes a um grupo familiar. 

É bastante provável que a área mencionada, na sua totalidade, no inciso I 

tivesse abrangência que englobava os municípios de Alvorada D’Oeste, Urupá, 

Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste e parte de Jaru. 

Em uma certidão de requerimento verbal, expedida pelo cartório de 

registro geral de imóvel de Porto Velho, no dia 03 de abril de 1978, disponível 

na superintendência do INCRA, em Porto Velho cita-se: “IMÓVEL: D’JARÚ-

UARÚ”, “no alto do Rio Machado compreendendo noventa lotes com área total 

de 324.000 ha (trezentos e vinte quatro mil hectares) sendo proprietário 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e transmitente para 

adquirente União”. O documento informa que a “transferência feita por força do 

despacho de excelentíssimo senhor Juiz de direito da comarca de Porto Velho”. 

O documento cita como localização o “Município de Porto Velho, Território 

Federal de Rondônia. Partindo do ponto comum início da Gleba Uaturumbó até 

limites da Gleba Corumbiara”. Os documentos não citam proprietários 

anteriores e não mencionam valores de pagamentos ou indenizações por parte 

do INCRA. 

Dos três projetos de assentamento que compõem a atual área do 

município de Urupá, o primeiro a ser implantado foi o Projeto de Assentamento 



133 

 

 

Urupá. Este foi criado pela Resolução/INCRA/SR-17/RO/Nº144, de 06 de julho 

de 1981, documento disponível na superintendência do INCRA, em Porto 

Velho; com área inicial de “70.000,000 ha (setenta mil hectares), com 

capacidade para assentar1204 (hum mil duzentos e quatro) Unidades Agrícolas 

Familiares”. Em ratificação publicada em agosto de 1999, (DCU 157 

17/08/1999 Seção 1 p,35 documento disponível na superintendência do 

INCRA, em Porto Velho) aparece uma diminuição da área de 70.000,0000 para 

60.960,5115 ha, com capacidade para 1.270 unidades agrícolas familiares, 

caracterizados lotes rurais. O documento assinado pelo superintendente 

regional da época não explica os motivos dessa redução de área; não explica a 

lógica usada para nortear a redução da área e aumentar o número de famílias 

assentadas e também não explica quem seriam os beneficiários dessa 

redução. Outro documento publicado em dezoito de outubro de 2013, (D.O 203 

de 18/10/2013 Seção 1 p, 88 B.S Nº 43 de 21/10/2013), disponível na 

superintendência do INCRA, em Porto Velho, assinado pelo superintendente da 

época, trás nova redução. O texto deste novo documento está elaborado de tal 

forma que parece desconhecer a redução feita em agosto de 1999, porque 

modifica a área de criação do Projeto de Assentamento Urupá.  

 
Onde se lê: área de 70.000,0000 ha (setenta mil hectares) leia-se: 
40.424,1559 ha (quarenta mil quatrocentos e vinte quatro hectares, 
quinze ares e cinquenta e nove centiares) e onde se lê: capacidade 
de assentamento 1204 (hum mil duzentos e quatro) Unidades 
Agrícolas Familiares, leia-se: 1266 (hum mil duzentos e sessenta e 
seis) Unidades Agrícolas Familiares. 

 

Somente pela análise dos documentos que criaram o Projeto de 

Assentamento Urupá não é possível explicar essas mudanças. Também não é 

possível explicar como o INCRA adquiriu essas terras. Nos relatos dos 

seringueiros, é possível perceber que, poucos anos antes da colonização da 

região implantada pelo INCRA iniciar, um grupo empresarial, que nos 

documentos oficiais do Projeto de Assentamento Tancredo Neves aparece com 

o nome fantasia de “Madeireira Urupá”, pertencente ao Grupo Zorzi, invadiu a 

área. Com isso, a região foi dominada por duas grandes fazendas: Fazenda 

Candeias, que faz parte do Grupo Zorzi, e a Fazenda Aninga.  
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O documento que registra a proposta de criação do Projeto de 

Assentamento Tancredo Neves, de 1986, do Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário, MIRAD, e do INCRA, disponível na Superintendência 

Regional DR/17 em Porto Velho, confirma os discursos dos seringueiros e dos 

agricultores entrevistados. Esse documente faz referência à pretensão da 

citada madeireira em ocupar uma área de 103 mil hectares, cuja ocupação era 

mantida por homens armados.  

É importante ressaltar que o documento oficial citado demonstra que 

houve ações por parte do grupo que pretendia a regularização da área no 

sentido de impedir que o INCRA implantasse o Projeto de Assentamento 

Urupá. Ainda, segundo o documento, após longo diálogo da diretoria regional 

do órgão com a direção do referido grupo, chegaram a um acordo e o INCRA 

passou a ocupar grande parte da área, 70.000 ha, com a implantação da 

primeira parte do Projeto de Colonização. Enquanto a empresa tentava, pela 

via judiciária, manter a pose e regularização do restante da área, 33.000 

hectares. A requerida regularização assentava-se na “aplicação de exposição 

de motivos nº 77/78”. No entanto, o documento não traz esclarecimentos sobre 

tais motivos. Para um esclarecimento maior sobre essa questão, seria 

necessário o aprofundamento da pesquisa nos documentos oficiais que 

normatizaram a legalização da pose da terra no Brasil a partir de 1850. 

Nesse período, as ações do referido grupo empresarial na área incluíam, 

além de manter o controle da posse da terra com jagunços armados, manter o 

controle e exploração que obrigavam os seringueiros a vender suas produções 

para a referida empresa. Essas ações ficam comprovadas nos relatos dos 

seringueiros José Feitosa da Silva (Galego), entrevistado em 17/09/2015, 

Antonio Alves da Silva, entrevistado em 15/02/ 2015, e Raimundo Pinto Nunes, 

entrevistado em 21/09/2015. Ainda segundo esses seringueiros, o referido 

grupo empresarial extraiu todas as madeiras nobres (cedro rosa, cedro mogno, 

cerejeiras, itaúba, maçaranduba) da área de 103.000 hectares. Neste sentido, 

sabemos que houve um latifúndio que disputava a posse da área.  

Entre as políticas de desenvolvimento do governo federal para 

Amazônia, foram criados projetos que beneficiaram os grandes grupos de 

capitais financeiros, Projetos de Regularização Fundiária como o PROTERRA. 
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O discurso político desenvolvimentista que caracterizou a ocupação da 

Amazônia buscou priorizar o grande capital econômico. Foram criados projetos 

fundiários, permeados de subjetividades, que deixavam brechas jurídicas para 

as apropriações de grandes áreas por latifundiários. Programa como o 

PROTERRA29 (Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste), criado para estimular os seringalistas nas 

regularizações de suas áreas por meio da comprovação da ocupação e 

exploração da área pretendida. 

Através desses Projetos Fundiários foi assegurada aos seringueiros a 
possibilidade de regularização da área para membros do conjunto 
familiar de até 2.000 ha na faixa de fronteira e de até 3.000 ha fora 
dela; aos seringueiros, desde que comprovem a posse efetiva da 
área que ocupa caracterizada por residência no local e exploração 
agropecuária efetiva, dentro dos limites previstos na lei. (SOUZA& 
PESSOA 2009, apud LOPES, 1983, p.26) 
 

A comprovação da ocupação se dava a partir de algumas benfeitorias; 

residência há mais de dois anos e atividade agropecuária. Esse programa 

serviu como instrumento jurídico para grandes latifúndios regularizarem 

grandes áreas de terra em Rondônia. É bastante provável que o Grupo Zorzi 

buscava se beneficiar desse programa. Ainda, segundo os autores citados, os 

beneficiários atingidos pelo PROTERRA foram, no entanto, majoritariamente 

produtores do sul que venderam suas terras para adquirir áreas bem maiores 

nos projetos privados do programa. Essa questão da aquisição da terra para 

implantações dos assentamentos na área onde hoje é município de Urupá 

carece de aprofundamento na pesquisa; são escassos os documentos oficiais, 

junto ao INCRA e cartórios de registros de imóveis; para isso, foram realizadas 

entrevistas com funcionários que trabalharam na implantação do Projeto de 

Assento Urupá, no início dos anos de 1980. 

O livro Fronteira Amazônica: Questões Sobre a Gestão do Território, 

uma coletânea de texto sobre a colonização da Amazônia, de Berta K. Becker, 

Mariana Helena P. de Miranda e Lia Osório Machado, publicado em 1990, traz 

um artigo intitulado Colonização e Reforma Agrária. Neste, Mariana Miranda 

analisa o Projeto de Assentamento Urupá. A autora, que deve ter utilizado 

como fonte para pesquisa os documentos oficiais do INCRA, afirma: 

                                                           
29 Criado pelo Decreto-Lei número 1.179, de 6 de julho de 1971. 
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Urupá, o primeiro projeto a ser implantado (1981), teve sua 
localização estabelecida pelo Incra, com base numa ocupação que se 
iniciara em área devolutiva, próxima a outras ocupadas, e inscreve-se 
nos municípios de Ouro Preto d’Oeste e Presidente Médici. Abrange 
atualmente 55.000 ha e contava, até 1983, com1.246 famílias 
assentadas pelo Incra. O restante da área prevista para a colonização 
- Urupá II – encontra-se em disputa com a Agropecuária Candeias, 
registrando-se nela movimentos de invasão por parte dos que 
buscam a terra e os conflitos decorrentes. [...] Hoje encontra-se 
pronto o NUAR (Núcleo Urbano de Apoio Rural) com sede de 
administração e dez casa para funcionários. Área urbana conta com 
setenta casas construídas por aqueles que receberam os lotes. 
Atualmente, apenas 50% da infra-estrutura prevista está realizada, 
estando construídas 21 escolas na área do projeto, mas faltando 
principalmente as estradas de penetrações e vicinais.[...] A Emater 
vem dando orientações aos parceleiros, assistindo até agora 
efetivamente a 720 lotes. [...] O projeto com três anos de existência, 
dada a atenção de que foi alvo, dispõe em sua rede urbana de um 
funcionamento de serviços menos precário do que o encontrado em 
outros Nuares(BECKER, MIRANDA, MACHADO 1990, p 69). 
 

Analisando o texto, percebe-se que a coleta de dados da pesquisa 

provavelmente tenha ocorrido em 1984, já que autora afirma: “projeto com três 

anos de existência”. Quando a autora trata a questão da invasão da área, como 

a luta pela terra geradora de conflito, há uma dubiedade no texto; “[...] encontra-

se em disputa com Agropecuária Candeias, registrando-se nela movimentos de 

invasão por parte dos que buscam a terra e os conflitos decorrentes”. A partir 

dos relatos dos seringueiros que chegaram no início dos anos 1970 é possível 

concluir que a Agropecuária Candeias obteve a posse invadindo toda área 

pertencente ao município de Urupá e mantendo essa posse por força das 

armas. Fato também que fica comprovado nos documentos do INCRA que 

relatam a disputa judicial entre o citado grupo e a União por uma área de 103 

mil hectares. Através de acordo não esclarecido nos documentos oficiais, a 

União adquiriu a posse de 70 mil hectares, implantando o Projeto de 

Assentamento Urupá, em 1981. No entanto, o citado grupo continuou 

disputando por via judiciais a posse da área de 33 mil hectares, onde mais 

tarde foi implantado o Projeto de Assentamento Tancredo Neves. 

O Projeto de Assentamento Urupá foi elaborado pelo engenheiro 

agrônomo Carlos Antonio Siqueira Fontenele para receber agricultores 

descapitalizados. Um projeto que pretendia apresentar aspecto moderno, com 

características inovadoras, mas que, na realidade, não foi aprovado pelos 

assentados. Com objetivo de receber pequenos agricultores, descapitalizados 
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para trabalhar com agricultura familiar, os agricultores receberiam área de 

cinquenta hectares. Uma das características inovadoras do projeto que gerou 

descontentamento entre os assentados foi a reserva em bloco. Neste modelo, 

os assentados receberam uma área de 25 hectares e o restante, outras 25 

hectares pertencentes a cada um, estariam em uma área de reserva. Segundo 

orientações do INCRA, da Emater, os assentados deveriam cultivar toda a 

área, poderiam assim desmatar na sua totalidade. Após cultivar toda área que 

receberam, os assentados ou seus herdeiros poderiam reivindicar os 25 

hectares que teriam direito na reserva em bloco. 

O descontentamento teve início quando começou ser cobrado o Imposto 

Sobre Propriedade Territorial Rural (ITR). O ITR era calculado sobre uma área 

de 50 hectares, quando os assentados ocupavam 25 hectares, sem nenhuma 

garantia de que receberiam o restante. Havia outras preocupações, uma vez 

que, desde início, já registravam invasões na área da reserva em bloco por 

madeireiros que visavam à extração de madeiras nobres; logo surgiram 

também as invasões por agricultores que buscavam um pedaço de terra para 

trabalhar com agricultura. Com aumento das invasões por agricultores que não 

receberam terra do INCRA, alguns assentados no Projeto de Assentamento 

Urupá começaram a entrar na reserva alegando ter direito a outro lote. Esses 

assentados, muitas vezes, usavam familiares para justificar a posse. Esses 

eventos criaram uma área de instabilidade social que levou o INCRA a 

regulamentar um novo assentamento em 2002: o PA Martim Pescador.  

Com uma área de setenta mil hectares, com capacidade para assentar 

mil duzentos e sessenta e seis em unidades agrícolas familiares, no PA Martim 

Pescador buscou-se uma organização na divisão da área urbana e rural. O 

projeto foi concebido com uma área para formação do núcleo urbano, onde 

hoje é a cidade, a sede do município de Urupá. No projeto inicial, este núcleo 

urbano seria para receber comerciantes e funcionários públicos designados 

para trabalhar na cidade. Os assentados na área rural do projeto não poderiam 

receber lotes para construir casas, fixar residências na área urbana. Para os 

assentados na área rural, foram planejados cinco núcleos secundários, com 

área de cinquenta hectares cada, onde todos teriam direito aos seus lotes para 

construir residência. Direito esse que não era de conhecimento público dos 
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assentados. Como o INCRA demorou muito para distribuir essas áreas, foram 

todas invadidas e hoje são áreas de chácaras. Há poucas residências nos 

núcleos secundários como havia sido planejado. O planejamento inicial do 

núcleo urbano também não se concretizou, com áreas bem definidas para 

residenciais e, nas avenidas principais, os terrenos com áreas maiores para os 

comerciantes interessados a atuarem na cidade. Segundo relatos de Gilmar 

Delecrode, havia uma área reservada para construção de um aeroporto no 

núcleo urbano, seria a área onde foi construída a antena e o antigo posto de 

serviços telefônicos da Empresa de Telecomunicações de Rondônia-Teleron.  

Todas as características inovadoras do Projeto de Assentamento Urupá 

desapareceram diante da morosidade das ações do poder público. Os 

assentados não receberam as casas prontas, na chave, como prometida. A 

reserva em bloco foi invadida e, posteriormente, legalizada pela INCRA como 

um novo assentamento. Essa configuração de reserva em bloco (que continua 

sendo usada atualmente em novos assentamentos) provocou um 

desmatamento em grande escala na região, uma vez que, para ter o direito de 

ocupar a outra parte que lhe pertencia na tal reserva, os assentados 

precisavam desmatar, cultivar toda a área que havia recebido. Gerou 

desmatamento desenfreado, resultado negativo para meio ambiente. Hoje há 

vários lotes totalmente desmatados, sem nenhuma reserva de mata 

preservada. Os núcleos secundários também não se concretizaram como 

planejados. As condições de trafegabilidade nas estradas (estradas vicinais de 

responsabilidade do município), as questões de saúde e educação foram 

melhoradas após a região ser elevada a categoria de município, em 1992. 

O Projeto de assentamento Tancredo Neves teve sua formalização 

através do MEMO/INCRA/SR-17/G/Nº 24/86, de 16 de julho de 1986. Uma das 

práticas da política de colonização nos anos de 1970/80 era a criação de 

Projetos de Assentamentos para solucionar conflitos em determinadas áreas, 

prática essa que permanece nos dias atuais. A lentidão da política colonizadora 

do estado, o grande número de famílias atraídas pela propaganda oficial, que 

mostrava Rondônia como o lugar possível de conseguir o tão desejado pedaço 

terra para trabalhar, livres das explorações dos patrões, herdadas de seus 

ancestrais, criou no Estado várias áreas de tensão social. Os homens que não 
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possuíam poder, os fracos, precisavam de uma tática para conquistar o seu 

lugar, um lugar de sobrevivência.  Então, aquelas áreas de terras ocupadas por 

grandes latifundiários se transformaram em lugares de lutas, foram invadidas, 

tática essa que funciona até os dias atuais como forma de pressionar o poder 

público para uma tomada de decisão, legalizar através de assentamentos 

áreas de conflitos. Essas ações são características das táticas descritas por 

Certeau quando afirma: 

 
Denomino tática um calculo que não pode contar com um próprio, 
nem, portanto com uma fronteira que distingue o outro como 
totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro. Ela ai se 
insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder 
retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus 
proveitos, preparar suas expansões e assegurar uma independência 
em face das circunstancias. O “próprio” é uma vitoria do lugar sobre o 
tempo, vigiando para “captar no vôo” possibilidade de ganho. O que 
ela ganha, não guarda. Tem constantemente que jogar com os 
acontecimento para os transformar em “ocasiões”. Sem cessar, o 
fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhas (CERTEAU 
2011, p 45 e 46) 

 

A área do Assentamento Tancredo Neves fazia parte de uma área 

maior, de 103 mil hectares, destinada para Projeto de Assentamento Urupá. Na 

disputa judicial entre o Grupo Zorzi (Madeireira Urupá e Agropecuária 

Candeias) e o INCRA, através de liminar concedida por Juiz Federal em 

Rondônia e homens armados, o citado grupo manteve a posse da parte da 

área, ficando com o controle de 33. 000 até 1986. A principal atividade desse 

grupo era a exploração de madeira e implantação de grandes áreas de 

pastagem. Após a ocupação dos lotes distribuídos pelo INCRA no Projeto de 

Assentamento Urupá, a área conhecida como “Fazenda Candeias”, em 1984, 

foi invadida por pequenos agricultores que esperavam serem assentados pelo 

INCRA. Isso culminou com o confronto armado entre jagunços que defendiam 

os interesses do fazendeiro e os pequenos agricultores que invadiram a área, 

tentando forçar o INCRA a legalizar a área em favor dos agricultores. Sobre 

esse conflito, não se sabe ao certo o número de mortes; entre nove onze 

mortos segundo informações obtidas no local do conflito. As mortes 

contabilizadas foram todas de jagunços. As pessoas que sobreviveram esse 

episódio, passados mais de trinta anos, ainda temem falar sobre assunto. Em 

Rondônia, nesse período e nos dias atuais, o uso de jagunços em conflitos 
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agrários é recorrente pelos grandes latifundiários que buscam apropriação 

ilegal de terras da União. Segundo matéria assinada pelo jornalista Carlos 

Madeiro, publicada na coluna Cotidiano, no site UOL notícias, no dia 21 de 

setembro de 2016, com título “RO registra 37 mortes por conflitos agrários 

desde 2015 e lidera mortes no campo”. Com base em dados da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), “Rondônia é o estado que representa 30% do total de 

assassinatos por conflitos de terra no país”. O estado ocupa posição de 

liderança no ranking da violência no campo desde o ano de 2015. 

O Assentamento Tancredo Neves, com área de 33.000 hectares, tem 

capacidade para assentar 1.010 famílias de pequenos trabalhadores rurais, 

condicionando a terra a sua função social. Incluído no Plano Regional de 

Reforma Agrária de Rondônia foi aprovado pelo Decreto nº 92.684, de 19 de 

maio de 1986.  Localizado nas áreas pertencentes aos municípios de Ji 

Paraná, Alvorada do Oeste e Ouro Preto do Oeste, o projeto que, para o 

primeiro ano de sua implantação, somente para atividades emergenciais, 

precisa dispor de um orçamento de dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e 

quatro mil cruzados. Com uma estrutura física projetada, além das 1.010 

unidades agrícolas familiares, estava prevista a demarcação de um núcleo 

urbano com 500 lotes. O documento menciona a destoca e limpeza do núcleo 

urbano; construção de uma escola de primeiro grau e a construção de dez 

escolas rurais. O projeto não explica as construções de um P.S II, e três P.S I e 

o que seriam essas siglas; ou seja, não está explícito no texto do projeto para 

quais fins seriam essas obras.  Também constam no projeto a construção de 

um prédio administrativo, alojamentos, cinco residências funcionais e uma 

garagem.  O projeto não esclarece as utilizações e as necessidades dessas 

estruturas, já que estruturas semelhantes haviam sido construídas para 

implantação do escritório local do INCRA, em Urupá.  É também planejada 

estrada alimentadora, estrada de penetração, abastecimento de água com 

extensão de mil e quinhentos metros e abastecimento de energia elétrica com 

extensão de mil e quinhentos metros. Toda essa infraestrutura teria custo de 

quarenta e três milhões e quinhentos e trinta e três mil e duzentos e dezenove 

cruzados. A maior parte desse investimento seria para estrutura física do 

INCRA e acomodações para seus funcionários, o mesmo órgão que já possuía 
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uma estrutura completa no núcleo urbano do Projeto de Assentamento Urupá. 

Sobre os desdobramentos dos conflitos no Assentamento Tancredo Neves 

será analisado no tópico seguinte. 

A história do Assentamento do Projeto de Assentamento Martim 

Pescador não difere dos outros assentamentos implantados em períodos 

anteriores na região. Concebida como a reserva em bloco do Projeto de 

Assentamento Urupá, a Reserva Martin Pescador estava anexada a Terra 

Indígena Rio Muqui, com proximidades da Reserva Indígena Pacaás Novas.  

Essa proximidade das reservas indígenas levou a FUNAI, através da Portaria 

nº 785 de 28, de julho de 1998, a restringir o “direito de ingresso, locomoção e 

permanência de pessoas estranhas aos quadros da FUNAI, na área citada”.  

Tal interdição se fez necessária por haver vestígio da presença de índios na 

região disputada por madeireiros e agricultores. 

No início do ano 1984, com a abertura das estradas de acessos para os 

agricultores do Assentamento Urupá, a área da reserva ficou vulnerável aos 

madeireiros clandestinos. Logo, a reserva teve área invadida por madeireiros 

que passaram a extrair ilegalmente o restante das madeiras nobres ainda 

existentes na área.  Esses madeireiros entravam pelo Projeto Urupá, utilizando 

como via de acesso à linha C5 a linha T20, e pelo município de Alvorada 

D’oeste, pela linha 14. 

A lentidão das ações governamentais nos processos de assentamentos, 

tais como política para reorganizar o espaço agrário, deu origem a um 

excedente populacional que passou a exercer pressão social, resultando em 

invasão na área da Reserva Florestal por pequenos agricultores e médios 

pecuaristas - estes buscaram expandir suas áreas de pastagem. Nesse 

sentido, a abertura de estradas de acesso na área para extração de madeiras 

possibilitou a entrada dos agricultores. 

Os agricultores que receberam os lotes de vinte e cinco hectares no P A 

Urupá, e que teriam direitos as outros vinte e cinco hectares nessa área da 

reserva em bloco, chegaram a pagar impostos (ITR) e, por isso, após 

perceberem as ações de madeireiros, sentiram-se no direito de ocupar a área. 

Usando uma estratégia simples, ocuparam as terras em nome de familiares: 

filhos, irmãos, cunhados, amigos etc. Essas estratégias levaram a uma 
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ocupação rápida, ocasionando uma devastação da floresta em grande escala. 

A invasão e desmatamento de área, equivalente à metade da Reserva 

Indígena Rio Muqui, fragilizou a segurança física e toda a cadeia alimentar dos 

índios que dependem dessa área de floresta para sobreviver. A política de 

colonização, que prometia reforma agrária, transformou-se em regularização 

fundiária, mediante os conflitos. 

 A citada reserva com área de 20.536.3558 hectares foi regularizada 

como Assentamento Martim Pescador, em março de 2002, com capacidade 

para 679 unidades agrícola familiares, obedecendo à ocupação e modulo rural 

da região, regularizados pelo INCRA.  Com as linhas (estrada vicinais) sentido 

Leste ao Oeste e os travessões sentido Sul ao Norte.  Na agricultura se 

destacou a pecuária leiteira. Nos cultivos de lavouras predomina o plantio de 

café, com forte crescimento do café Clonal, espécie modificada geneticamente, 

com maior rentabilidade e resistência às pragas. A piscicultura também está 

presente nessa área rural. O núcleo urbano de Nova Aliança possui um 

pequeno comércio, com bares, lanchonetes, lojas agropecuárias e veterinárias, 

mercados, farmácia etc. Os serviços públicos estão basicamente restritos a um 

posto de saúde e uma escola.  

 

3.3. Os conflitos: forças desiguais na busca pela terra 

 

Não é objetivo deste texto ecoar como um discurso de vitimização ou 

lamento, mas como um recurso para lembrar as histórias silenciadas, a 

memória cultural, o direito ao espaço físico no mundo social a todos os 

homens.  A história da humanidade se confunde com as histórias das batalhas, 

das guerras. Os grandes impérios caíram em batalhas com invasores: de 

Roma, Babilônia, aos Maias, Astecas e Incas. Sempre houve lutas mundo a 

fora, disputas por posses de territórios, lutas que tiveram variadas motivações, 

dentre elas invasões para ampliações de territórios. Invasões por escassez de 

alimentos. Os narradores indígenas relatam a existência de guerras tribais. 

Nesse sentido, entendemos que havia conflitos entre os povos nativos no 

Brasil, mesmo antes da chegada dos colonizadores. Com a chegada dos 

portugueses, os conflitos por territórios se espalharam por entre os povos 
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nativos. Os portugueses promoveram esses conflitos aprisionando índios para 

trabalho forçado, a invasão de território para explorações de madeiras e as 

drogas do sertão. A colonização empurrava os índios para os territórios de 

outras tribos, desencadeando uma série de conflitos violentos entre esses 

povos indígenas, beneficiando os colonizadores. Os colonizadores portugueses 

potencializaram esses conflitos, fornecendo armas de fogo para povos 

indígenas tidos como aliados, tornando os conflitos mais sangrentos. Para 

Ferreira (2011), apud Görgen e Stédile (1993, p. 15), “[...], a luta pela terra 

existe desde o dia em que os portugueses botaram os pés em nosso país.” 

Historicamente, o espaço agrário no Brasil é um espaço conflituoso, de lutas 

pelo domínio da terra, onde o capital econômico sobrepõe às necessidades 

básicas de sobrevivência dos pequenos agricultores. De acordo com Ferreira: 

 
Essa luta constante do campesinato pode ser visualizada desde o 
Quilombo Zumbi dos Palmares (1600-1695), localizado no interior da 
atual Alagoas, sendo a Serra da Barriga sua capital. Era um território 
livre, liberto, formado de africanos e brasileiros escravos (OLIVEIRA, 
1996). Outra parte da luta também abordada por Martins (1990) se 
refere a Canudos (1896-1897) no sertão na Bahia, Contestado (1912-
1917) na região do Paraná e Santa Catarina, Trombas e Formoso 
(inicia-se em 1948) em Goiás, as Ligas Camponesas (nas décadas 
de 50 e 60) organizados no nordeste brasileiro, e mais recentemente 
o MST – Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sendo 
esse, o movimento socioterritorial mais importante do país 
(FERREIRA, 2011 p,137). 

 

A violência na luta pela terra no Brasil ao longo da história aumentou em 

escalas alarmantes, mas é silenciada por grupos de poder, que controlam as 

políticas públicas para o setor agrário. Segundo Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

(2016 p, 30), “Há uma violência estruturante. É a estruturação violenta de uma 

sociedade hierárquica, vertical, oligárquica, conservadora, que defende os 

privilégios contra qualquer forma de direitos”. De acordo com dados do balanço 

anual 2015 das questões agrárias, divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, 

publicado no site EBC Agencia Brasil, no dia 07 de janeiro de 2016, com o 

título; Número de mortes por conflitos no campo em 2015 e o maior em 12 

anos, assinada por Felipe Pontes, mostra que a violência no campo, em 

detrimento a posse da terra, só tem aumentado nos últimos anos. De acordo 

com outra matéria publicada pela BBC Brasil, no dia 20 de abril de 2015, com 

título; Pelo 4º ano seguido, Brasil lidera ranking de violência no campo, 
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assinada pela jornalista Renata Mendonça, com dados divulgados pela ONG 

Internacional Global Witness, o Brasil lidera o ranking da violência no campo. 

“O Brasil está à frente de países como Colômbia (25 mortes em 2014), Filipinas 

(15 mortes) e Honduras (12 mortes). Desde 2002, só houve um ano, 2011, em 

que o país não liderou esta lista” 

Conforme dados coletados pela ABRA, no ano de 1981 a região 
Norte – além dos Estados que a compõem atualmente inclui-se 
também Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal – concentra 57% dos 
conflitos agrários registrados. O dado é inferior ao período de 1976, 
onde no ranking de conflitos desta região concentrava 67% de casos. 
Se observarmos a quantidade de conflitos, veremos que estes saltam 
de 85, em 1976, para 514 conflitos no ano de 1981. Os conflitos 
acentuaram-se, sobretudo, na Amazônia legal, em Áreas de 
expansão da fronteira agrícola. Em Rondônia os percentuais apontam 
para um crescimento de mais de 100% comparando dados de 1971 e 
1981. (MARTINS, 2012 p, 06) 

O aumento apontado pelo autor se confirmou em matéria publicada em 

20 de junho de 2016; novamente a BBC Brasil destaca: Pelo 5º ano, Brasil é 

líder em mortes em conflitos de terra; Rondônia é Estado mais violento no 

campo. Segundo relatório Em Solo Perigoso, divulgado pela ONG Global 

Witness, Rondônia lidera o ranking da violência no campo, superando o Estado 

do Pará. “A ONG coloca como principais responsáveis pelas mortes no campo 

a indústria de minérios, o agronegócio, a extração de madeira e as usinas 

hidrelétricas”. Os conflitos pela posse da terra historicamente têm feito sempre 

as mesmas vítimas: povos indígenas, ambientalistas e sindicalistas, religiosos 

envolvidos na causa da terra e pequenos agricultores. 

Na busca por pista sobre o povo Urupá, entre fragmentos de escritos 

históricos, para entender os conflitos que esses índios estabeleceram com os 

colonizadores, não é possível afirmar uma data do contato com homem branco, 

também não é possível delimitar área de ocupação dos índios Urupá. 

Entretanto, pode se afirmar que o povo Urupá já esteve presente por toda a 

área pertencente ao Estado de Rondônia e que os primeiros conflitos se deram 

com portugueses e espanhóis. O início da ocupação da região se dá ainda na 

primeira metade do século XVIII. Os colonizadores portugueses e espanhóis 

utilizavam como vias de acessos rios navegáveis, assim os missionários 

jesuítas chegaram à região habitada pelos índios Urupá. 

Apesar da grande relutância e até mesmo hostilidade dos índios, a 
presença demissionários começou a se estabelecer na região na 
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primeira década de 1700. As missões jesuítas foram enviadas ao vale 
do Guaporé, depois ao Mamoré e à foz do rio Machado (também 
conhecido como Ji-Paraná) (SANTOS, 2014, p. 3) 

 

Uma série de eventos contribuiu para a ocupação da região nesse 

período. A descoberta de ouro no Vale do Guaporé, a fundação da Capitania 

de Mato Grosso em 1748. Já na segunda metade do século XIX, o povo Urupá 

teve contatos com missões espanholas e portuguesas. De acordo com escritos 

históricos, esses povos viviam em uma grande área de floresta, com sinais de 

povoamento desde as margens do Rio Madeira, Vale do Jamari até a região do 

Rio Machado, alcançando o Vale do Guaporé e Mamoré. 

 

De acordo com Vitor Hugo (1991), em 1872 há registros de 

aproximações entre as missões e os índios, ocasião em que os Urupá 

são mencionados (p. 161). E em 1882 religiosos citados por este autor 

informam a presença Urupá no Rio Machado, próximo a Cachoeira 

Dois de Novembro. (GOMES, 2016, p. 12 apud HUGO, 1991 p. 161). 

 

De acordo com o autor citado, “há informes de desentendimentos, fugas, 

processos de capturas e extermínios provocados por doenças e conflitos 

armados”. É possível afirmar que os índios Urupá desenvolveram atividades, 

trabalhos forçados nos seringais da região, chegando a morar na sede do 

seringal Bom Futuro em 1900. Na história da colonização, há vários registros 

das perseguições a tribos indígenas, trabalho escravo, casamentos de 

mulheres indígenas com seringueiros, conflitos armados, etc. Atrás das 

missões religiosas vieram os exploradores em busca de ouro e prata, seguidos 

pelos seringalistas, madeireiros e agricultores. Com avanço da colonização, os 

índios Urupá foram empurrados para região do Rio Machado. Dadas as 

características das ocupações que ocorreram na região amazônica, os 

processos de aculturação dos povos indígenas, pode se deduzir que o 

encontro mais nefasto para os índios Urupá foi com a empresa seringalista.  

Seringueiros e caucheiros utilizavam grandes áreas de florestas para extração 

do látex. Para os seringalistas, mesmo precisando somente da floresta para 

explorar, os índios eram grandes obstáculos. A organização do trabalho no 

seringal se dava em colocações. Colocações eram áreas de florestas onde era 

possível explorar de três a quatro estradas de seringas, cada estrada tinha em 

média cento e cinquenta a duzentas árvores de seringueiras. Isso transformava 
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a região em área conflituosa, com ataques ordenados por seringalistas as 

aldeias indígenas, que revidavam atacando os seringueiros solitários na 

floresta. De acordo com Cavalcante (2014) Gomes (2016), as relações entre os 

índios Urupá e os seringalistas sempre foram marcadas por vários conflitos, [...] 

a conquista do rio Urupá, especialmente, teria sido feita à custa de muitas 

vidas, devido à ferrenha oposição da tribo indígena que dominava as suas 

margens e que lhe emprestara o nome (GOMES 2016, p. 12 apud SILVA 1984, 

p. 17). Para reforçar os ideários indigenistas, alguns autores insistem em 

afirmar que as tribos indígenas eram dóceis, receptíveis. Entre esses autores, 

Vitor Hugo (1991) faz esta afirmação: 

 
São terrenos ocupados pelas tribos dos Jarus, Urupás, Aritikés, etc. 
todos eles dóceis e acessíveis à civilização, segundo as informações 
que colhi de um explorador boliviano. Conto ter em breve alguns 
índios menores dessas tribos, para mandá-los matricular no Instituto 
Amazonense de Educando que está funcionando, lá recebem boa 
educação primária e aprendem ofícios mecânicos. “Mais tarde hão de 
ser estes os melhores portadores da civilização às tribos indígenas” 
(GOMES 2016, p. 12 apud HUGO, 1991, p. 167). 

 
Essas afirmações são partes das subjetividades da política indigenista 

usadas para justificar o aprisionamento nos postos indígenas; são histórias 

escritas por agentes estatais que defendiam o serviço de tutela dos índios 

implantado pelo Estado brasileiro com a finalidade do extermínio cultural. É 

preciso considerar todas as formas de resistências dos povos indígenas; a não 

aceitação do trabalho nos moldes do homem branco, a não aceitação dos 

hábitos alimentares, a não aceitação dos costumes e religião até as fugas para 

e pelas florestas. Na primeira década do século XX, com os avanços da 

construção das linhas telegráficas pela Seção Norte, a Comissão Rondon 

aproximando do Vale do Jamari, o comandante da Seção, Tenente Otávio Félix 

Ferreira da Silva, foi designado para fazer levantamento na região das relações 

sociais entre seringueiros, caucheiros, garimpeiros, madeireiros e os grupos 

indígenas, dentro os quais estavam inclusos os índios Urupá. A partir das 

informações fornecidas pelo citado relatório, o Marechal Rondon passou a 

atuar na região para implantação da política indigenista, um instrumento 

ideológico do Estado que tinha como base o discurso de integrar o índio à 

sociedade civilizada. De acordo com Cavalcante (2014, p. 5), Rondon atuou 
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como conselheiro junto aos seringalistas, os irmãos Arrudas, para que 

orientassem seus trabalhadores a tratarem os índios de forma mais 

humanitárias. Para o autor citado, as adoções das medidas propostas por 

Rondon aos seringalistas colocaram os grupos indígenas em maior 

vulnerabilidade: 

Em pouco tempo esses indígenas passaram a falar com boa 
desenvoltura a língua portuguesa, o que lhes causou grande 
vulnerabilidade visto que com a facilidade de comunicação entre os 
arikemes e os moradores da região, se introduziram nos aldeamentos 
uma série de maus costumes como o alcoolismo e a prostituição, 
além de doenças como a sífilis e o defluxo causando grande 
mortalidade, (CAVALCANTE, 2014, p.5 apud RONDON, 1916, p. 
358). 

 

O discurso protecionista se sustentava na letalidade do contato entre 

índios e seringueiros, povos indígenas como os Arikemes foram disseminados. 

Em 1909 contavam aproximadamente seiscentos indivíduos, cinco anos depois 

restavam sessenta. No entanto, a subjetividade era no sentindo de desobstruir 

o caminho para “progresso”, com a retirada dos indos das áreas dos seringais 

e confinando-os nos postos indígenas, impondo lhes o processo de 

aculturação. Esse processo se confirma nas ações do SPI através dos postos 

indígenas.  O SPI, subordinado ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, com discurso do desenvolvimento, não buscava proteger os índios, 

mas transformá-los em trabalhadores rurais. Dissolvendo, apagando seus 

habitus culturais, “[...], pois visava muito mais transformar os indígenas em 

trabalhadores nacionais do que preservar seus aspectos culturais” 

(CAVALCANTE 2014, p. 7).  

O projeto desenvolvimentista, pensado, elaborado por intelectuais 

positivistas e militares dos altos escalões do Exército brasileiro, é colocado em 

prática na região do Vale do Jamari com a implantação do posto indígena 

Rodolpho Miranda em 1914.  Com uma estrutura de empresa bastante acima 

dos padrões de fazendas da época, o citado Posto Indígena utilizava a 

estrutura metodológica dos jesuítas de catequizar os índios. De acordo com 

Cavalcante (2014), o modelo catequizador do Posto Indígena não seguia 

padrões religiosos, mas com claro objetivo de transformar os índios em 

trabalhadores rurais. Para os intelectuais desenvolvimentistas, o capital cultural 
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dos povos indígenas não possuía nenhuma significância, os habitus cotidiano, 

a atitude nas relações sociais, as práticas culturais indígenas eram vistas como 

maléficas para o progresso da sociedade, que almejava os padrões europeus. 

Era preciso diluir essas culturas em prol da formação de uma sociedade 

moderna.  Construído a margem do Rio Jamari, com área de 4118 hectares, 

próximo à sede do seringal Vila dos Papagaios, o Posto Indígena possuía 

similaridades com campo de trabalho forçado.  Cavalcante (2014) cita matérias 

jornalísticas que, à época fora publicada com o entusiasmado título “Promissor 

início de proveitos proteção aos nossos aborígenes, Jornal Alto Madeira, Porto 

Velho, 24 fev., 1918. p. 1”. A matéria do citado jornal se referia à estrutura de 

trabalho implantada no aludido Posto Indígena. 

 
A estrutura da Colônia Indígena Rodolpho Miranda contava com uma 
escola primária, uma oficina de marcenaria, um engenho da marca 
“Pearl”, com capacidade de moer cinco toneladas de cana por dia, um 
ateliê de costura com cinco máquinas manuais. Os trabalhos iniciais 
de direção do Posto foram do Sr. Antonio G. de Oliveira. No ano de 
1915, a direção do Posto Rodolpho Miranda passou para o Sr. 
Guilherme Regino de Oliveira, que mudou-se para o posto juntamente 
com sua família. 

 

O meio bastante eficaz de dominação é a linguagem, a fala. Impor aos 

indígenas estudar na escola primaria, significa alfabetizá-los na língua padrão 

da sociedade civilizada. A partir da imposição linguística impõem-se as 

normatizações sociais, a destruição da cultura do outro. A imposição da 

linguagem facilita a escravidão. A arquitetura ideológica de transformar os 

índios em trabalhadores do SPI se mostra na estrutura física do Posto 

Indígena. Aquisição de marcenaria, engenho de moer cana de açúcar e 

máquinas de costuras; essa estrutura demonstra que o posto fora pensado 

para ensinar um oficio aos homens e mulheres indígenas, tirando-lhes o 

habitus, costumes e práticas cotidianas de viverem caçando, pescando e 

coletando frutos na floresta. A agricultura, o cultivar para os povos indígenas é 

uma atividade para complementar suas alimentações. As máquinas de 

costuras sugerem uma mudança nos habitus de vestimentas dos indígenas. 

Nesse sentido, não é exagero afirmar que os maiores conflitos 

enfrentados pelos índios Urupá foram contra as ações do SPI, implantadas 

pelo posto indígena Rodolpho Miranda. Tais ações promoveram um etnocídio, 
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destruindo a cultura dos indígenas, impondo outros costumes para que se 

adequassem à sociedade dos homens civilizados. Para os intelectuais da 

república, essa era a “solução ideal”, sem precisar construir campos de 

extermínios, promoviam o extermínio cultural. Esses indivíduos seriam 

utilizados como mão de obra barata para o grande capital econômico, que era 

representado pelos seringalistas e madeireiros que atuavam na região. Para 

Bourdieu (2012), o capital econômico detém maior força, o sujeito que detém 

capital econômico tem maiores acessos aos capitais culturais e, 

consequentemente, ao capital pessoal, capital político. Na colonização, o 

capital econômico sempre teve apoio do Estado, tendo assim seus interesses 

preservados. Ao tratar da dominação nas relações de força, a violência 

simbólica, Bourdieu (2012) explica como o poder simbólico do Estado, funciona 

na construção de uma nova imagem para os dominados em uma nova 

territorialidade. 

Quando os dominados nas relações de forças simbólicas entraram na 
luta em estado isolado, como é o caso nas interacções da vida 
quotidiana, não tem outra escolha a não ser a da aceitação 
(resignada ou provocante, submissa ou revoltada) da definição 
dominante de sua identidade ou da busca da assimilação a qual 
supõe um trabalho que faça desaparecer todos os sinais destinados a 
lembrar o estigma no estilo de vida, no vestuário, na pronuncia, etc.) 
e que tenha em vista propor, por meio de estratégia de dissimulação 
ou de embuste, a imagem de si o menos afastada possível da 
identidade legitima (BOURDIEU 2012, p. 124) 

 

A política protecionista indigenista do Estado brasileiro tinha objetivo de 

destruir a identidade social do outro, a destruição a partir da linguagem, 

destruindo costumes, hábitos culturais, promovendo uma desterritorialização. 

Essas políticas tiveram um efeito devastador sobre os povos indígenas e, mais 

que o extermíno físico e cultural de várias tribos, formularam um pensamento 

negativo sobre os povos indígenas, levando vários indígenas a perderem suas 

terras e a viverem nas áreas periféricas da cidade. 

Na região onde está hoje situado o município de Urupá, os conflitos com 

os índios não foram diferentes; foram à disputa pelo território com os primeiros 

seringueiros que chegavam à região. A partir dos relatos dos seringueiros 

sobre os encontros nas florestas, os conflitos, é possível concluir que não era 

mais os índios Urupá, e sim os Uru-Eu-Wau-Wau que habitavam a região neste 
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período. Esses fatos são confirmados pelos relatórios da FUNAI, para 

implantação do Assentamento Martim Pescador. 

O primeiro relato de conflito entre índio e seringueiro foi narrado pelo 

senhor Luiz seringueiro, entrevistado em 28/11/2015, morador da linha 24, hoje 

pertencente ao município de Teixeiropolis. Segundo o entrevistado, o fato 

ocorreu ainda nos anos de 1950. Um homem que trabalhava em um seringal 

na região de Jaru praticou algumas atrocidades com índios próximos ao 

seringal, colocou fogo nas malocas, causando à morte de uma criança 

indígena. Tal homem mudou para a localidade, onde hoje mora o senhor Luis 

seringueiro, construiu um barraco, abriu algumas estradas de seringa onde 

trabalhava extraindo látex. Sempre sentia cheiro dos índios. Certo dia, o tal 

homem saiu de casa para trabalhar em um porto no rio Urupá, ao retornar para 

casa já à noite, encontrou sua esposa e seus dois filhos mortos à flechadas. 

Para o narrador da história, tal evento se deu por vingança. O senhor Luis, em 

todos os anos que trabalhou como seringueiro na região, desde que chegou no 

final dos anos 1950, nunca encontrou com índios na floresta.  

Há outros relatos de seringueiros sobre encontros com índios na 

floresta, mas esses seringueiros são contundentes em afirmar que não se 

tratava dos índios Urupá e sim dos Uru-Eu-Wau-Wau. Seu Antonio seringueiro 

afirma que a localidade onde estabeleceram um pequeno seringal, nos anos de 

1970, era uma maloca abandonada. No entanto, seu Antonio faz essas 

afirmações com base em uma análise visual da floresta, por haver árvores 

frutíferas em meio à floresta. Ele não menciona nenhum artefato de cerâmica, 

madeira ou pedra que indicasse qualquer relação com habitus culturais de 

algum povo indígena. Segundo relatos deste participante, é muito difícil 

perceber vestígios dos índios na floresta, somente pessoas com muita 

experiência na floresta, que conheçam os habitus dos índios percebem 

vestígios ou aproximações deles. “Onde o índio passa não deixa vestígio, 

mesmo nos locais que tem barro, você passa e deixa rasto, eles  passa e não 

deixa rasto” (Antonio Alves da Silva, entrevistado em 15/02/ 2015). De acordo 

com o participante, depois de anos estabelecido na localidade, certo dia à tarde 

saiu para passarinhar (caçar pássaros) jacus ou macucos, um reforço na 

alimentação. Ao adentrar na mata, por uma de suas estradas de seringa, a 
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poucos metros do barraco, ouviu algo quebrando na mata, desconfiado ficou a 

espreita. Logo surgiu na trilha aproximadamente dez índios, perfilados, em uma 

organização em que sempre tinha uma índia na frente de um índio. As índias 

traziam nas costas um bornal cheio de flechas, o índio trazia a mão um arco. O 

que significaria posição de ataque. Por não entender a língua dos índios, disse 

que eles faziam uns chiados uns para outros. Seu Antonio apontou para os 

índios uma espingarda calibre 16 e deu um grito, os índios correram mata 

adentro. Ele voltou para o barraco. Quando perguntei quais os motivos dessa 

aproximação dos índios, ele respondeu que índios têm habitus de sempre 

voltar visitar os lugares onde moraram.  

Outros seringueiros também fazem relatos sobre conflitos com índios, 

mas afirmam nunca terem encontrado com índios na floresta. Segundo relatos 

do senhor Jose Feitosa da Silva, seringueiro muito conhecido na região pelo 

codinome Galego, os índios estavam sempre por perto, mas não era possível 

vê-los na floresta.  “Eu estava quebrando castanha aqui, eles estava lá do outro 

lado, eu só ouvia o barulho”. Em outro evento, os índios foram ao barraco onde 

ele morava com a esposa e danificaram alguns pertences; rasgaram uma mala 

e levaram as roupas da família, soltaram alguns animais, porcos e galinhas que 

estavam em um cercado. Ainda, segundo os relatos, os índios passaram em 

outro barraco, na colocação do senhor Veríssimo, rasgaram um colchão e 

deixaram uma flecha dentro do cercado dos porcos.  Essas narrativas 

demonstram uma luta de forças desiguais. Esses ataques dos índios ao local 

onde os seringueiros estavam acampados podem ser uma estratégia para 

verificar o poder de força do inimigo, ou uma tentativa de amedrontar o inimigo. 

Havia também uma batalha, jogo psicológico de comunicação entre 

índios e seringueiros. De acordo com senhor Galego, os índios faziam 

tapagens nas estradas de seringas para saber se eles estavam dispostos a 

brigarem.  Os índios pegavam duas árvores pequenas, varões, uma de um lado 

da estrada e outra do outro lado. Envergavam as duas com os galhos no meio 

da estrada de seringa, fazendo assim uma tapagem, obstruindo a passagem do 

seringueiro; se o seringueiro cortasse a tapagem, desobstruindo sua estrada, 

estava declarada guerra.  
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Eles pegava um pau dessa grossurinha assim, um de um lado e outro 

do outro e amarava as copas no meio da estrada de seringa. Eu via 

esse arco, já sabia e passava por fora. Eles fazia aqueles arco, se eu 

cortasse eles vinha me flecha, eu queria briga com eles. Se eu 

desviasse eu não queria brigar. [...] tinha uns caucheiros da fazenda 

Candeias, eles troxeram o Dioclécio para derrubar as árvores de 

caucho com o motosserra. Os índios fizeram essas tapagem na 

picada deles. Dioclécio meteu o moto e cortou tudo. Ai eles foram 

pegaram paxiúba sete perna, lascaro a paxiúba igual ispetinho de 

assar carne, com três quina, igual um limatão. Tinha um pau dessa 

altura atravessado na picada. Eles infiaro; um aqui, outro aqui e um 

ali, acabo cobriro com folha. O sujeito meteu o pé, aquilo varo 

encima. Quando istrepo o primeiro, os otros tomo cuidado, foro 

olhando, arrancaram setenta e cinco ispeto. O índio é mal rapaz, o 

índio mata o branco sorrindo (Jose Feitosa da Silva (Galego) 

entrevistado em17/09/2015). 

 

Essas narrativas são pistas infinitesimais de histórias conflituosas que 

são silenciadas pelo sucesso da colonização. Quando perguntei ao Galego, de 

qual tribo eram os índios que habitava a região, ele foi enfático: “Uru-Wau-

Wau”. Perguntado como chegou a essa informação, ele respondeu: um 

programa da Rádio Nacional de Brasília. A Rádio Nacional de Brasília era 

nesse período o meio de entretenimento para seringueiros, garimpeiros, 

madeireiros e agricultores que viviam na região Norte do Brasil. Além de ouvir 

as músicas, também ouviam os recados de pessoas que há muito tempo não 

viam. Era o meio de comunicação com o mundo fora da floresta. 

 Não há relatos de conflito armado entre os índios e madeireiros que, à 

serviço da Fazenda Candeias, retiravam as madeiras nobres da região. Não há 

possibilidade de encontrar os homens que faziam esses serviços para a citada 

fazenda. Os seringueiros que fazem os relatos não lembram nomes, já que 

conviviam com eles, mas não tinham proximidade. Diante disso, não há 

nenhuma pista que possa levar a encontrá-los. É bastante provável que 

tenham existido algum tipo de conflito entre os indígenas e esses extratores, já 

que os madeireiros exploravam uma grande área de floresta, mas por falta de 

fontes orais essas histórias são esquecidas, silenciadas pelo tempo.  

As questões ambientais e indígenas não têm relevância para o Estado. 

No documento que transforma a Reserva Florestal Martin Pescador no 

Assentamento de mesmo nome, fica latente que, para Estado, preservar o 

meio ambiente é custoso; “os custos de oportunidade da preservação já se 
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tornaram excessivamente elevados para garantir a conservação de extensas 

áreas de florestas fora de unidades de conservação”30. No mesmo parágrafo, o 

documento exalta aptidão agrícola da área. A disputa de terra entre agricultores 

e índios não é entendida como conflito social.  O citado documento, quando 

descreve o aspecto social da citada reserva, trata o índio como uma categoria 

não social. “Quando da vistoria, a Equipe não identificou a existência de 

tensões sociais”, os documentos oficiais falseiam a realidade.  No documento 

oficial do INCRA, a reserva em bloco do Projeto de Assentamento Urupá 

confunde com a Terra Indígena Rio Muqui, sob jurisdição da FUNAI. 

Interessante observar que houve grande esforço de um senador da República 

para transformar a área em assentamento rural, os povos indígenas ainda nos 

dias atuais não têm apoio no âmbito político, onde o agronegócio tem muito 

poder.  

Assim como o SPI, a FUNAI defende interesses antagônicos aos dos 

povos indígenas. A citada instituição ainda alimenta o pensamento 

desenvolvimentista que aportou aqui com as caravelas portuguesas.  No oficio 

Nº 367/PRES, de 13 de setembro de 2001, o presidente da FUNAI responde o 

Superintende Regional do INCRA sobre a Portaria nº 785, de 28 de julho de 

1998, resultante de ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal 

sobre a necessidade de manter as restrições sobre a área da Reserva Martim 

Pescador, porque houve a suspeita da presença de índio isolados na citada 

área. No entanto, a resposta da Frente de Proteção Etno-ambiental é dúbia: 

 
Diante da inexistência dos índios, confirmada no local pelos 
sertanistas da Frente de Proteção, a FUNAI concluiu pela 
desnecessidade de manutenção da área. Ressalvamos, contudo, a 
possibilidade de edição da nova portaria restritiva caso os índios 
retornem aquela região. 
 

Tratando de uma liberação para legalizar um assentamento onde a área 

estava parcialmente ocupada, tal legalização resultaria em amplo 

desmatamento. Sem floresta, os índios isolados não voltariam. A legalização 

de área da Reserva Martim Pescador serviria de álibi para agricultores 

invadirem as terras Indígenas Rio Muqui. De qualquer forma, a liberação para 

os indígenas é nefasta, além de aproximá-los dos homens brancos, diminuiria 

                                                           
30 Documento disponível na Superintendência Regional do INCRA.  
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consideravelmente a área de floresta.  No mesmo documento da Frente de 

Proteção já relatava que havia muito pouco da floresta nativa.  

Em documento PROC Nº 546/01 FLS 32731, do Ministério da Justiça, 

enviado por fax, sendo o remetente a ASPAR/GM/MJ, ao Senador Moreira 

Mendes, que defendia a regularização fundiária da Reserva Martim Pescador, 

em 23 de setembro de 2001, o responsável pela Frente de Proteção Etno-

ambiental faz um resumo das vistorias feitas na citada área.  

Logo cedo adentramos na mata passando pela casa do invasor da 
Terra Indígena o Sr. Jeová, onde fotografamos cafezal e o pasto 
formado dentro da reserva. Seguimos por dois dias sem nada 
encontrarmos, até que no terceiro dia achamos algumas quebradas, e 
por ultimo um varado que deu direto na região de caça dos índios, 
onde encontramos uma tocaia. Com poucos dias de construída, ainda 
com a palha verde, e o local da retirada dos galhos próximo também 
verde, ainda a frente encontramos pegadas descalças atravessando 
um pequeno igarapé que dava para um varado ainda mais aberto do 
que onde estávamos, que com certeza daria para suas maloca, nos 
moldes que sempre vimos no passado. Saímos então da região para 
não prejudicar a vida dos isolados com nossa presença e dormimos a 
cerca de dois quilômetros do local da tocai. No outro dia retornamos a 
viatura e andamos por toda região interditada próxima a área 
indígena onde encontramos várias derrubadas em andamentos ou 
esperando serem queimadas. 

 

O documento tem algumas contradições, desde os dias gastos para 

chegar ao local das malocas, o terceiro dia; para voltar, chegaram de viatura no 

dia seguinte. A mensagem subjetivada é que os índios vivem dentro de uma 

área delimitada de floresta, respeitando as fronteiras sem nenhum conflito com 

os invasores de suas terras, como o próprio documento afirma.  A 

regulamentação fundiária da citada reserva contava com forte apoio político; 

senadores e deputados, todos ligados ao agronegócio. Vale lembrar que 

atualmente a FUNAI está sobre tutela de um deputado ruralista, em nome da 

governabilidade. 

A história dos povos indígenas Urupá e Uru-Eu-Wau-Wau, que 

provavelmente foram os primeiros habitarem a região do município de Urupá, 

assim como tantos outros na nossa historiografia, foram silenciadas pela 

cultura da colonização. O modelo colonizador que responde aos interesses do 

agronegócio, que detém forte capital econômico, escreve e aplica as regras do 

meio agrícola, têm total controle de quais grupos têm acesso à posse da terra. 

                                                           
31 Documento disponível na Superintendência Regional do INCRA. 
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A colonização planejada pelo Estado não incluiu em seus projetos os indígenas 

e, por isso, colaborou para extermínio cultural desses povos. 

 

3.4.  A região em conflitos: seringueiros, latifundiários, agricultores e as 

lutas pela terra 

 

Quando os primeiros seringueiros chegaram à região do Rio Urupá, 

onde hoje está situado o município de mesmo nome, em meados da década de 

1960 e início da década de 1970, acreditavam que estavam ocupando terras 

devolutas, da União. O então Território Federal de Rondônia vivia o momento 

de euforia da colonização, esses seringueiros sabiam que um dia o INCRA 

chegaria a suas colocações. Porém, não demorou muito tempo para serem 

informados que a terra que ocupavam tinha um novo dono e que, daquele dia 

em diante, teriam que cumprir as regras do patrão. O patrão atendia pelo nome 

de Armando, provavelmente um dos sócios proprietários do Grupo Zorzi.  

Todos os seringueiros e alguns agricultores, quando mencionavam a Fazenda 

Candeias, afirmavam que o senhor Armando era o proprietário. No entanto, 

não sabem o sobrenome do citado proprietário.  

Quando os primeiros homens que subiram o rio Urupá, para 

estabelecerem suas colocações na região, ultrapassaram a área do Seringal 

Santa Helena e do Seringal Murupí, estavam dispostos a enfrentar todas as 

adversidades da floresta amazônicas para trabalhar livres das garras de 

patrões, não submetidos ao sistema de exploração dos barracões. Os 

seringueiros participantes da pesquisa não têm precisão ao informar datas. 

Como trabalhavam na floresta, isolados, o único contato com o mundo exterior 

era o rio e o pequeno rádio à pilha. Provavelmente, a Fazenda Candeias, de 

propriedade do Grupo Zorzi, ocupou a região ainda na primeira metade de 

década de 1970. Quando entrevistei o seu Antonio seringueiro pela segunda 

vez, quando perguntei sobre a Fazenda Candeias, quando os funcionários da 

fazenda foram até o seringal deles, como se deu as relações com os 

funcionários da fazenda, já que outros seringueiros haviam relatado pressões 

sobre as negociações dos produtos na região. 
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Eles chegaro depois,vixi, muito tempo depois. Eles chegaro de bote, 
conversaram com meu pai e falaro que aquela área era deles. 
Perguntaro para meu pai há quantos ano estava morando lá. Meu pai 
falo muitos anos já. Ai eles disse:óh seu Maximiano, nois compro 
essa área.  Eles falo que tinha comprado a área, mais não era 
invadido.  Antes deles passa lá,já tinha abrido um picadão da beira do 
Rio Urupá, uns três quilômetros pra dentro. Nois morava de um lado, 
eles fizero do otro lado pra lá. A divisa das terras terras deles, que 
eles estava invadindo. Ai eles falaram: olha seu Maximiano, nois já 
fizemos a divisa ali, sobe ai quase uns vinte quilometro. Na área do 
sinhô não vamos mexer em nada. Só que a produção daqui, voceis ta 
produzindo, da agora pafrenti vai te que negociar com nois. Ai meu 
pai disse:nois já tem nosso patrão, pessoa boa, com quem nois 
negocia cum ele, é uma pessoa muito boa pra nois. Ai eles falo: do 
mesmo preço que ele paga a borracha proceis, nois paga tamém. Ai 
fico por isso né. Nois fizemos a borracha, nois estava desceno cum a 
borracha. Ai eles dero de trancar o rio pra nois não passa com a 
borracha. Eles trancaro o rio. Lá tem uma cachuera do Santa Rita, 
era o ponto deles fica, os cara que era jagunço, eles ficava lá né. 
Mais nois conhecia o João Dias, era muito conhecido nosso, que era 
chefe dos jagunço. Ai eles colocaro uma corda rente água. Eu era 
piloto do boti. Ai meu pai mando eu incosta o boti, que ele ia fala com 
João Dias. Meu pai desceu i falo cum João Dias, ai ele disse: olha, 
eles esta aqui pra isso, pra prende, mais o sinhô pode desce 
tranqüilo, purque nois si conhece a muito tempo, sei qui voceis tem 
muito tempo, sei qui voceis tem muitos anos qui mora ai. Ai os 
jagunço desamaro a corda e nois fomo imbora. Desse tempo pafrenti, 
era aquela pertubação, era jagunço todo dia enchendo saco. Ai nois 
ainda entrego umas borracha pra eles, mais preço deles era muito 
baxo, nem si compara, muito baxo mesmo. [...] Naquele tempo tinha 
muito mogno, tinha muita cerejera, a maioria que tinha eles tirava 
tudo,eles tirava só mogno,cerejera,ipê, esse tipo de madera, assim 
(Antonio Alves da Silva, entrevistado em 29/08/2016). 

 

De acordo com os relatos dos seringueiros Jose Feitosa da Silva 

(Galego), entrevistado em 17/09/2015, e Raimundo Pinto Nunes, entrevistado 

em 21/09/2015, quando um cidadão chegava ao escritório para pedir a 

autorização para entrar na região, tinha que explicar qual era objetivo. Só era 

permitida a permanência na região para cortar seringa, tirar caucho e colher 

castanha. Para conseguir autorização, era necessário que vendessem os 

produtos na sede da empresa. Para manter total controle da grande área de 

floresta, abriram um picadão margeando o Rio Urupá. Construíram barracos de 

palhas ao longo dessa picada, ponto de descanso e pernoite para os homens 

que faziam a vigilância da área.  

Ali naquele morro tinha um barraco, uma guarita, eles ficava ali. Uns 
quatros. As veis passava a noite. Uns home mali encarado, amarelo, 
magro, todo barbudo, chapéu na cabeça, bota no pé. Com uma 
carabina ou rifle na costa, revolve trinta oito na cintura, um punhal. 
Eles ficava andando, daqui lá na sede da fazenda, lá na trinta e dois, 
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onde tinha a cancela (Jose Feitosa da Silva (Galego) entrevistado em 
17/09/2015). 

 
Ao invadir a área de 103 mil hectares, o citado grupo empresarial 

(Agropecuária Rio Candeias atuava na criação de bovinos e extração de 

madeira) montou um forte esquema de controle ao acesso da região, com 

jagunços armados, com cancelas. Consequentemente, só tinham acesso à 

área pessoas com autorização por escrito, e com assinatura da gerência do 

escritório administrativo na cidade de Ji Paraná. Em um momento em que 

pequenos agricultores utilizavam a prática de invadir para pressionar o INCRA 

a lotear as terras, a Fazenda Candeias também utilizava meios bem comuns 

entre os grandes latifundiários: derrubaram uma grande área de floresta, 

plantaram capim e colocaram bois. Construíram estradas de acesso, uma 

escola na sede da fazenda, onde uma professora contratada pelo então 

Território dava aulas de alfabetização para as crianças da região. 

O que faz os homens (espécie) diferentes dos outros animais são as 

culturas. A vida acontece nas práticas culturais, essas práticas modificam o 

meio ambiente, reconfigurado os ordenamentos sociais. As práticas para 

Michel de Certeau (2011), as atitudes para Richard Hoggart (1957) são ações 

que grupos utilizam para reorganizar uma ordem social, imposta pelos grupos 

de poder. A importância dessas histórias silenciadas pela história dos grupos 

de poder produz um sentido para uma realidade distorcida historicamente, as 

lutas sociais. São lutas que não demonstram uma organização, uma 

orquestração, é uma estratégia dos grupos desprovidos de poder.  Nas falas de 

agricultores que esperaram mais de cinco anos para receber um lote do 

INCRA, sem sucesso, sem esperança, a invasão era uma solução. Essa 

invasão era orquestrada entre os grupos. 

 
Nóis entro aqui, foi uns amigos, foi dois vizinho que tinha aqui. Foi lá 
no veio Arberto, ai falo pro meu pai:ocê qué pega uma terra, o INCRA 
via corta lá. Entra no lote. Ai tinha os fiscal da Fazenda Candeias que 
ficava ali. Ai eles falo: essa terra é do INCRA, e vai corta, essa terra 
cê pode ocupa, toma posse dela. Daqui pra cá é da fazenda, agora 
daqui pra cá é do INCRA, ocês pode marca,pode pega porque o 
INCRA corta (Participante 03,entrevistado em 24/11/15). 

 

Esses relatos são de dois agricultores que falaram na condição de não 

identificá-los quando o assunto fosse a Fazenda Candeias. Eles chegaram à 
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região em disputa no meado dos anos de 1970. Quando falam em fiscais da 

fazenda, são os jagunços. Eles ainda temem falar sobre os conflitos que houve 

na região. Segundo relatos desses agricultores, a área era patrulhada 

diariamente, os jagunços faziam rondas ostensivas, andavam em grupo de dez 

sobre a carroceria de uma camionete, exibindo seus armamentos. Havia uma 

movimentação por parte dos agricultores sem terra, em ocupar a área que 

estava sobre domínio da fazenda.  Conversamos em uma manhã de sábado, a 

sombra de uma mangueira, no sitio de propriedade de um dos participantes, 

em frente à área onde houve a disputa pela citada fazenda.  Um senhor já 

envelhecido, magro, de fala calma, olhar distante, olhando para o horizonte 

verdejante pela pastagem, ainda da época dos conflitos, ele resumiu: 

 
Dotô Armando era um home bom, ele descia num aviãozinho 
tecoteco num campo que tinha ai.  Quando nois chego aqui, ele deu 
um pedaço de terra derrubada pro meu pai planta arrois na meia e 
planta o capim. Trabalhemo que nem doido pra da conta. Quando 
colhemo o arrois, dotô Armando mando um caminhão vim busca, ele 
compro a parte do meu pai. Ai meu pai aproveito o caminhão para i 
pra cidade pra faze compra pra nois. Lá perto do quilometro nove, no 
aterro, o caminhão tombou, meu pai morreu. Dotô Armando pago o 
caxão e toda dispesa com interro. Nois deve esse favo pro doto 

(Participante 03, entrevistado em 24/11/15). 
 

O velho homem não percebe as artimanhas nas ações nas relações 

sociais.  O homem “bom” que chegava de avião era a causa da miséria 

humana imposta a eles, os agricultores que carregavam pesados cacaio nas 

costas por trilhas lamacentas com pés descalços.  

O objetivo do latifundiário era a exploração completa da área; desde o 

controle da produção de látex até a exploração de madeiras nobres. Atuou 

como alguém que sabia que era um jogo arriscado, pois havia grandes tensões 

sociais na região. Para obter êxito nos seus objetivos, tudo era feito utilizando a 

intimidação com jagunços bem armados, com controles rígidos na área. O 

grupo proprietário da fazenda tentava por meios políticos e judiciais conseguir 

legalizar a posse da área. Na Justiça Federal obteve uma vitória parcial, 

conseguindo uma liminar judicial, mantendo a posse dessa área de trinta e três 

mil hectares, dentre os quais quatrocentos alqueires eram de pastagem. Tal 

liminar, conseguida ainda no início dos anos 1980, obrigava o INCRA a 

suspender as atividades topográficas na área, ainda na implantação do PA 
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Urupá. Nos anos seguintes, os agricultores que ainda não haviam recebido 

seus lotes descobriram, através de Movimentos Sociais Organizados, que a 

área da citada fazenda era litigiosa, pois era terra da União para a colonização. 

Começaram então a ocupar a parte que ainda estava coberta pela floresta. As 

ações conflitivas entre os jagunços e posseiros chegaram ao fim depois de um 

banho de sangue, em uma manhã de domingo do mês março de 1984. 

A narrativa que segue é de um, entre vários agricultores, que ainda mora 

na região onde houve o conflito armado entre os jagunços e posseiros. Estes 

haviam invadido a área para pressionar o INCRA fazer a demarcação dos lotes 

e assentar as famílias que estavam na região esperando para receber os lotes. 

Ainda hoje esses homens temem falar sobre a violência que dominou a região 

nos anos de 1983 a 1985. Somente um deles permitiu gravar entrevista, sobre 

condição de não revelar sua identidade.  

 
Ele abriu essa istrada, ajudo nois demais. Ele pego lá do nove e abriu 
até lá embaixo. Ele pedia pra gente olha ai pra ele, não deixa 
ninguém invadi a terra dele. Depois o Armando vendeu pu INCRA 
uma parte, e u INCRA veio e cortô, corto e selecionô e assentô. Ai o 
pessual discubriu que essa terra ai tamém ia se cortada né. Ai reuniu 
o povo,pegô invadiu a terra, demarca a terra. Ai Armando parece que 
tinha uma autorização para tal tempo. Esses fazendero pega uma 
ocupação por tanto tempo, eles vai ocupa aquela ária.Ele tinha né, eu 
acho que ia vence mais pá frenti né. Ai ele ia no INCRA pá tira os 
grileros. Ai esses fiscal vai e derruba us barraco dus grilero, us grilero 
ia e levantava us barraco, eles ia la e derrubava, us grilero ia e 
levantava. Ai us grilero vai com INCRA, pedi pra corta a terra, o 
INCRA disse:a terra é du home, ele tem a posse, ocêis ta invadino lá, 
ocêis vai te que agüenta, ele vai briga co ocêis. Us grilero fazia o 
barracos us home vinha e derrubava. Ai resorvero briga, briga daqui, 
briga dali, até que us grilero venceu (Participante 03, entrevistado em 

24/11/15). 
 

As ocupações das terras em Rondônia sempre estiveram circundadas 

por lutas. O capital econômico foi priorizado pelos governos militares, uma 

terceirização do desenvolvimento e, por isso, desequilibrou as forças atuantes. 

A área do Assentamento Tancredo Neves estava inclusa no Plano Regional de 

Reforma Agrária de Rondônia, aprovado pelo Decreto nº 92.684, de 19 de maio 

de 1986. No entanto, a área foi ocupada pelo Grupo Zorzi, que tentava manter 

a posse utilizando jagunços, vias judiciais e seu capital político. Quando 

agricultores tiveram informação que a área era para a Reforma Agrária, 
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organizaram-se e decidiram ocupar para forçar o poder público, através do 

INCRA, a tomar as medidas cabíveis para área. 

Após a ocupação dos agricultores, a região transformou em um barril de 

pólvora, um enfrentamento armado era eminente. Segundo relatos de 

agricultores que participaram da ocupação, eles tentaram resolver por vias 

pacíficas. No início de 1984 fizeram uma caravana, viajaram até a cidade de 

Porto Velho para pedir ajuda ao então governador do Estado, Jorge Teixeira de 

Oliveira. Não conseguiram ser atendidos pelo governador, falaram com chefe 

de gabinete. De acordo com um agricultor que participou da conversa, ele não 

soube informar o nome do homem com quem conversaram, mas lembra que 

era um sujeito pouco amistoso. “Vocêis invadiu a fazenda do home, vocêis tem 

e qui sair de lá, a terra é dele, ele tem a posse da terra”. Depois de ouvir essas 

palavras, os agricultores voltaram para região decididos a resistir. As ameaças 

eram constantes, ambos os lados estavam se armando para o confronto. Há 

relatos de que alguns jagunços cobravam valores em dinheiro de agricultores 

para os pouparem dos conflitos. Esses jagunços prometiam não mexer com 

aqueles agricultores que lhes pagavam determinados valores. Dizem, inclusive, 

que compraram seus lotes dos próprios jagunços à serviço da fazenda. 

A tensão aumentou quando os agricultores ficaram sabendo que a 

fazenda havia contratado um grande número de jagunços para fazer a 

desocupação da área, que esses homens chegariam a uma determinada data. 

Então os agricultores se armaram e foram para a beira da estrada, hoje a RO 

473, e fizeram uma emboscada. Nesse período, a Empresa Queiroz Galvão 

fazia a terraplanagem das estradas no Assentamento Urupá. A camionete 

usada pela empresa era uma F 100, mesmo modelo usado pelos jagunços da 

fazenda para fazer ronda na região. Os agricultores acabaram atirando em um 

engenheiro que dirigia e os trabalhadores que estavam na carroceria da 

camionete saltaram e embrenharam-se na mata em busca de proteção.  O 

engenheiro ficou ferido no braço, sem gravidade. 

Os dias que seguiram foram de grande tensão na região. Os agricultores 

retiraram suas famílias da região, ficando somente os homens prontos para 

lutarem por seus pedaços de terra. Alguns com medo dos conflitos se retiraram 

nos dias em que aumentou a tensão. Março é o mês de colheita de arroz, 
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muitos desses agricultores trabalhavam como meeiros em outras localidades, 

não podendo permanecer na região. Isso facilitava a ação dos jagunços. Não 

foi aleatoriamente que o chefe dos jagunços escolheu para fazer a 

desocupação neste mês. 

Em uma manhã calma de domingo, no mês de março de 1984, o terror 

mostrou sua face. Os jagunços entraram na área ocupada pelos agricultores 

armados de carabinas, rifles e revolveres. Também traziam motosserras, 

machados e galões com combustíveis. Começaram a derrubando os barracos 

e colocando fogo. Os primeiros agricultores foram surpreendidos, fugiram pela 

mata, rumo aos barracos vizinhos. Segundo relatos, os jagunços acharam que 

estava muito fácil, se divertiam com a empreitada, faziam algazarras como se 

fossem um bando de meninos perversos. Os agricultores em fuga, 

desesperados, foram passando nos demais barracos e avisando seus 

companheiros. A partir dessa ação, organizaram e armaram a resistência. Em 

um local onde havia um grande tronco de árvore à beira do caminho, os 

agricultores entrincheiraram-se e ficaram à espera dos jagunços. Estes, não 

esperavam uma reação, uma emboscada e, por isso, foram surpreendidos. Um 

confronto letal para os jagunços, pois em meios aos estampidos das 

espingardas, os ecos dentro do vale de floresta, os jagunços ficaram 

desorientados, não sabiam para onde fugir. Sem comando, tentavam fugir por 

dentro da mata numa ação característica do salve-se quem puder. Os números 

de mortos variam a cada relato, mas é provável que sejam entre nove e onze 

óbitos. Todas as baixas foram entre os jagunços, somente um agricultor levou 

um tiro que lhe atingiu o braço e parte do peito. Não se sabe o número de 

feridos entre os jagunços. Também não se sabe qual era realmente o número 

de jagunços que participaram da ação naquela manhã de domingo. Entre as 

várias versões que ouvidas na região há a que afirma que, três dias após o 

confronto, policiais federais e militares ainda encontraram corpos pela mata, 

também encontraram homens feridos. 

Estive na região várias vezes em busca de informações, de dados sobre 

esses eventos32. Estive frente a frente de homens que vários outros disseram 

                                                           
32 Sobre esse evento, o trabalho carece de aprofundamento nas pesquisas dos documentos 
oficiais dos órgãos de segurança pública (Policia Federal, Policia Militar e Policia Civil) que 
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que haviam participado do confronto, que era um sobrevivente, mas esses 

apontados negam veementemente a participação. Já se passaram mais de 

trinta e dois anos, mas o terror daquela manhã de um domingo de março ainda 

provoca medo, faz homem silenciar, embargar a voz, falar com olhares 

perdidos no horizonte longínquo.  Estive no local, indicado por alguns 

agricultores que vivam na região na época, onde supostamente houve o 

confronto. Alguns agricultores dizem que naquela manhã houve vários 

confrontos, que foram várias frentes de ataques por partes dos jagunços para 

desocupar a área. Não encontrei na região do Assentamento Tancredo Neves 

nenhum dos agricultores que lideraram aquele movimento de resistência 

vitorioso. O documento oficial de criação do Assentamento Tancredo Neves, 

relata: 

A área em referência faz parte da pretensão da Madeireira Urupá 
(Grupo Zorzi), que totalizava cerca de 103. 000 há, cuja ocupação era 
mantida por homens armados, o que ocasionou um esquema de 
violência entre posseiros e os pretensos proprietários, com inúmeras 

mortes, que caracterizou a área como zona de tensão social33. 
 

Após os vários incidentes violentos que aconteceram, as pressões 

sociais, com o aumento populacional na região em busca da terra, pressões de 

Movimentos Sindicais organizados, o INCRA fez a regularização da área, 

assentando mil e dez famílias no local.   

Nesse sentido, os eventos conflituosos que ocorreram na ocupação da 

região do município de Urupá possuem uma estrutura violenta com 

similaridades com muitos outros, silenciados na História do Brasil, na História 

de Rondônia. O modelo da ocupação seguiu os modelos conhecidos, que 

chegaram ainda com os primeiros colonizadores portugueses.  Um modelo 

colonizador que não reconhece as populações nativas (índios), as populações 

ribeirinhas (seringueiros). Um modelo de ocupação que busca o progresso, o 

desenvolvimento econômico e que sempre favoreceu o grande capital.  A 

cultura da colonização molda, ainda nos dias atuais, todas as ocupações dos 

espaços em disputas no campo. Conflitos como os que ocorreram no início de 

                                                                                                                                                                          
conduziram as investigações na época. Entretanto, não foi possível realizar tal aprofundamento 
neste momento devido à complexidades burocráticas para acessar tais documentos nessas 
instituições. 
33Documento disponível na Superintendência Regional do INCRA. 
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1984, na região estudada, acontecem constantemente no Estado de Rondônia. 

A escrita dessas histórias se faz necessária para entendermos como se deu a 

formação social do meio rural na região. Não aceitar como normal os 

extermínios culturais e históricos dos povos indígenas, dos seringueiros e o 

silenciamento das atrocidades cometidas no campo pelos grandes 

latifundiários. 

 

3.5. Os entrelaçamentos culturais e as reconfigurações dos sujeitos: das 

comidas, religiões e futebol às táticas para sobreviver em outro lugar 

 

“A gente dança conforme a música”. Essa é uma fala que minha mãe 

sempre pronunciava em momentos de dificuldades, quando tínhamos que nos 

adaptar a situações novas para sobreviver. Quando tivemos que polir o arroz 

no pilão para comer, cortar a seringa, catar a castanha para conseguir alguns 

cruzeiros para comprar óleo para preparar o arroz e feijão, açúcar para adoçar 

o café. Essas atividades eram aprendidas nas condições de sobrevivência no 

meio onde estávamos inseridos. Não havia as lavouras de trigo, soja, café para 

vender a força de trabalho em diárias para complementar a renda familiar. A 

vida cotidiana em um lugar novo, desconhecido, onde as práticas sociais são 

vistas com estranhamentos entre os indivíduos, aos olhos do pesquisador 

social construiu um campo imagético com similaridades a um salão de dança, 

onde parceiros entrelaçam os corpos, a cada momento fazem cortesias ao 

outro para executar os passos da dança com perfeição. 

Na construção do mundo social novo, as pessoas vêm de diferentes 

lugares com costumes, hábitos culturais diferentes. Para sobreviver às 

dificuldades encontradas, buscam apoio no outro, assim como ocorre na 

dança. As trocas culturais, as interações, os entrelaçamentos nas relações 

sociais no momento da ocupação de uma região são aprendizados, soluções 

imediatas e são bases para a construção de novos hábitos culturais. Na 

agricultura, essas trocas são bastante intensas; desde uma ferramenta 

emprestada para executar uma tarefa costumeira no cotidiano até as técnicas 

de plantios, de cultivar as plantações, as técnicas para colher, para armazenar. 

O migrante que chega a Rondônia descobre que, para armazenar feijão, não 
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vai usar sacos de estopa ou de plástico, mas sim tambores de aço de 200 

litros. O feijão, para manter em boas condições, precisa ser armazenado em 

local vedado, sem ventilação. A região, com seu clima quente e úmido, 

modifica todo um saber, exigindo um novo aprendizado para sobreviver.  

As trocas simbólicas, que são trocas culturais, os mercados de bens 

simbólicos acontecem nas relações sociais, nas aquisições de poder, a lógica 

do processo de autonomização; [...] com a dissolução da corte e da arte 

cortesão, a aristocracia mistura-se com a intelligentsia burguesa e passa a 

adotar seus modelos de pensamento e suas concepções morais (BOURDIEU, 

2013, p. 100). É evidente que Bourdieu está analisando as práticas sociais no 

campo artístico do século XVIII, mas essas trocas culturais acontecem com 

grande intensidade nas relações sociais, nas convivências cotidianas, nas 

buscas de sobrevivência no meio rural também.  Nesse sentido, Michel de 

Certeau (2011) considera culturais as práticas cotidianas; “ler, falar, caminhar, 

habitar, cozinhar” (CERTEAU, 2011, p. 44).  São significativas para analisar e 

entender as operações cotidianas culturais, a arte do fazer. 

As culturas dos homens modificam os meios naturais e sofrem 

modificações pelos meios naturais; modificam os habitus alimentares, as 

construções de suas casas, as plantações que cultivam. Uma mudança de uma 

região para outra, modificam o calendário agrícola:os meses do ano em que se 

planta o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, etc. As espécies de arroz, de 

feijão, de milho, de mandioca cultivadas não são as mesmas. São as culturas 

que expõem as diferenças entre os grupos humanos, mas são nas mais 

diferentes culturas que acontecem os encontros, os entrelaçamentos, que 

fundem e formam uma nova cultura. No momento da ocupação de uma região 

acontece o encontro de uma grande variedade cultural, culturas com maiores 

expressividades, como as religiões, músicas, danças, comidas e vestimentas. 

Essas formas culturais são externalizadas para outro, sem nenhuma 

proximidade. Mostramos nossas vestimentas quando vamos à mercearia, 

quando vamos à igreja aos domingos. Nossos gostos musicais são conhecidos 

ao longe. Quando, no final da tarde, ligamos o rádio em um programa predileto, 

muitas vezes os vizinhos de sítio ouvem nas suas casas. Porém, existem 

outras formas culturais que são ocultadas na vida cotidiana. Como preparamos 
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as refeições, como sentamos à mesa. A comida carrega uma grande carga 

cultural, é uma identidade.  

Lembro-me do meu pai descrevendo como eram as refeições na sua 

casa de infância. Meu pai perdeu a mãe muito cedo, com cinco anos de idade, 

foi criado pela madrasta que se chamava Teresa. De acordo com seus relatos, 

nessa casa de infância, os homens não entravam na cozinha, era lugar de 

dona Teresa e Elisa, a irmã do meu pai. Ninguém tirava comida nas panelas 

quando estavam sobre o fogão. Mesmo que fosse só pirão de feijão, a refeição 

era sempre colocada na mesa. O velho Ezequiel, o pai, era o primeiro a ser 

servido, depois os filhos. Dona Teresa servia a todos, ela era sempre a última a 

servir-se. Às vezes, dona Teresa comia na cozinha, encostada no fogão. Na 

mesa, o velho Ezequiel tinha lugar cativo, na cabeceira, onde ficava de frente 

para porta.  

Na minha infância, em nossa casa, dada à situação de pobreza, sempre 

moramos em barracos pequenos, não tínhamos muitas mobílias, não tínhamos 

o habitus de comer a mesa. Porém, havia outro habitus que, no sentido da 

hierarquização, mantinha o patriarcado, sinalizava as posições organizativas da 

família.  Quando se matava um frango ou uma galinha para almoço de 

domingo, havia um método de cortar a ave em pedaços; cortava-a nas juntas, o 

que rendia em média dezoito pedaços. Dizia que a moça para casar deveria 

saber cortar, fazer essa divisão da ave. Lá em casa, mediante essa divisão, 

cada um de nós tinha o pedaço que gostava. Todas às vezes que minha mãe 

matava uma ave para fazer a mistura, assim era chamado o complemento do 

arroz e do feijão que estavam sempre presentes, quando os tínhamos, nas 

refeições, geralmente no almoço, cumpria esse ritual. Meu pai comia uma coxa 

e uma sobre coxa, os dois melhores cortes. Eu comia uma parte da costela e 

uma coxa. Meu irmão caçula comia a ponta do peito, era o menor, não podia 

comer carne com osso. Minha irmã comia um corte das costas da ave, parte 

das costelas e do rabo da ave, o curanchim. Minha mãe comia as asas e os 

pés. As mulheres, as pessoas que preparavam a comida, comiam as partes 

menos nobres do corte. Esses gestos, por mais insignificantes que sejam, 

demonstram um simbolismo social das prioridades nas relações de poder que 

orientam as organizações familiares. 
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Na ocupação de uma região, os modos alimentares são modificados por 

fatores econômicos e ambientais. Essas modificações acontecem também 

dentro dos grupos sociais, por habitus, costumes que são culturais. Algumas 

modificações são impostas pelo meio ambientes, a natureza, a fauna a flora 

local. Na região onde morávamos no Paraná, era comum, no arredor das 

casas, ter um forno de construído com barro (argila) para assar (cozer) pães e 

bolachas, uma horta, um chiqueiro para porco com áreas separadas para 

engordar os porcos destinados à alimentação. A comida era temperada com 

banha (gordura) de porco. Nas casas paranaenses, mesmo aquelas mais 

pobres, havia na cozinha um fogão econômico. Esse fogão, além de cozer os 

alimentos, mantinha o bule de café quente, servia como aquecedor mantendo a 

casa aconchegante no período de inverno.   

O pomar com várias espécies de frutas fazia parte da residência. As 

hortaliças naquela região do Paraná existiam com certa abundanciam em 

espécies, era fácil cultivá-las. Nas lavouras de café paranaenses havia a 

serralha e almeirão branco, não precisava plantar. Essas hortaliças produziam 

a semente de forma que vento espalhava por todos os lados. Bastava levar 

limão e um pouco de sal e tinha como fazer uma salada no local de trabalho. 

São plantas que fazem parte da flora daquela região. No entorno das casas era 

comum o mictório, uma casinha de aproximadamente um metro e meio de 

largura, por três metros de comprimento, construída sobre um buraco com três 

metros ou mais de profundidade. Dividida ao meio, de um lado havia uma 

abertura no soalho, arredondada ou quadrada, por onde as pessoas faziam as 

necessidades fisiológicas. Na outra parte, era o banheiro. Para tomar banho, 

enchia-se um balde grande que, no fundo, possuía um pequeno cano com um 

registro para abrir e fechar a água que saia pelo chuveiro. Depois de encher 

aquele recipiente de água, puxava-se por uma corda, com uma carretilha 

colocada em uma madeira alta, era só abrir a passagem da água e tomar 

banho. 

Nas décadas de 1970 e 1980, o destino da maioria dos migrantes das 

regiões Sul e Sudeste era Rondônia. Foi nesse período que nossa família 

chegou a Rondônia. Meu pai foi trabalhar como meeiro até receber o lote do 

INCRA, uma espera de dois anos aproximadamente. No primeiro ano, 
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mantivemos alguns habitus que foram construídos ao longo da vida no Paraná: 

a horta ao lado do barraco, o chiqueiro de porco, o local para engordar alguns 

porcos. Entretanto, os animais não engordavam com a mesma rapidez, o calor 

desconfortante deixava os bichos inquietos, gastavam mais energia andando 

de um lado para outro. Então, começamos a usar óleo de soja. Na região não 

produzia repolho, alho e muitas outras variedades que faziam parte da nossa 

alimentação. No pomar não havia pêssego, caqui, uvas, maçã, peras, etc. 

Conhecemos manga, biriba, cajá-manga, ciriguela, cupuaçu, etc. Na cozinha 

não havia mais o fogão econômico. A casa construída de barro, mesmo assim 

era muito quente. O bule foi substituído pela garrafa térmica. Morávamos em 

uma região bastante desmatada, havia pouquíssima castanha do Pará. Logo 

mudamos para outro sítio, a horta ficou para trás. Trabalhávamos em uma 

lavoura de café de médio porte, a labuta cotidiana na lavoura, a falta de espaço 

para cultivar levou a família a abandonar esses habitus de consumos e de 

outros itens.  

O proprietário do sítio também não mantinha a horta no entorno da casa, 

a horta desapareceu da paisagem. O forno para assar (cozer) pães e bolachas 

não fazia mais parte da paisagem da casa. O mictório e o banheiro também 

desapareceram, pouquíssimas casas os tinham. As necessidades fisiológicas 

eram feitas nas áreas de matas, nas capoeiras aos arredores das casas. Os 

banhos eram nos pequenos riachos, nas nascentes de água chamada de mina. 

Neste período de três anos, muitos habitus cotidianos foram ficando para trás; 

o sabão para lavar roupas agora era industrializado, o óleo substituiu a banha 

de porco, o colchão não era mais de palha de milho, e sim de espuma sintética. 

Essa narrativa se faz necessária para demonstrar como as mudanças culturais 

acontecem por vários fatores: naturais, econômicos e sociais. As maiores 

mudanças nos habitus, as trocas culturais aconteceram quando mudamos para 

a região do município de Urupá, em 1983. 

A chegada à região do município de Urupá para muitos daqueles 

homens, mulheres foram os primeiros contatos com a realidade amazônica, 

com a natureza amazônica. Um choque de culturas. Foram os encontros com 

as populações ribeirinhas, os seringueiros. Para os migrantes que chegavam 

das várias regiões do Brasil, havia estranhamentos e curiosidades; a árvore da 
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seringueira e árvore de caucho, quando corta, riscado produzia leite, o látex, a 

borracha. As belas e frondosas castanheiras sempre despontavam sobre a 

floresta e era gostosa a sensação de ver no chão aqueles cocos cheios de 

castanhas. As comidas, a curiosa caldeirada de bodó, um tipo de peixe, traziam 

o sabor novo da região. Experimentaram sabor forte da farinha d’água e 

brindaram com vinho de açaí. As carnes de animais que vivem na floresta com 

seus sabores fortes: carnes de jabuti, antas, cutia, paca e jacaré. O pão no café 

das manhãs foi substituído pela mandioca (macaxeira) e abobora cozida. Os 

bolinhos de chuvas, nos lanches da tarde, deram lugares para macaxeira frita, 

ou banana cozida ou frita. As cocadas, as paçocas e leite de amendoim deram 

lugares aos doces feitos de castanha do Pará, leite de castanha.  

Os rios e riachos, compondo as paisagens na planície sempre de águas 

calmas, correm vagarosamente sem pressa para chegar ao oceano. Sem 

barrancos, sem corredeiras e com águas escurecidas que lembravam um chá. 

Aos olhos do migrante, as águas eram podres, doentes, maléficas, por isso 

tinham medo de refrescar-se do calor que sufocava. A imensa variedade de 

peixes encantava: lambaris, piranhas, pacus, tucunarés, bagres, etc. Algumas 

espécies assustavam, causavam medo: os poraquês (peixe elétrico) que 

paralisavam com suas potentes descargas elétricas, levando suas vítimas a 

óbitos por afogamentos. As raias (popular arraias) cobertas por uma fina 

camada de areias ou lama no fundo dos rios, estratégia para sobreviver. 

Quando um pescador desavisado pisa sobre a raia, ela se defende aplicando-

lhe uma ferroada. Seu veneno causa longas horas de dores e necroses no 

local. As lagoas eram as porções de água isoladas na floresta com a chegada 

do verão amazônico. As lagoas têm pouca vida, vão secando aos poucos, 

transformado em cemitérios de carás, marobás e traíras. 

As aves, as belíssimas e barulhentas araras vermelhas e azuis, 

são/eram um cartão de visita para quem chegava nessa região. Os belos 

papagaios que se camuflavam nas copas das árvores. As barulhentas e ariscas 

maritacas e periquitos, com seus voos velozes por entre as árvores, tornavam-

se inconvenientes quando resolviam se alimentar nas lavouras de arroz e 

milho. O estranhamento da cigana, uma ave com unhas nas pontas das asas. 
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Os raros jacus e macucos. Todos que chegavam queriam ouvir o encantador 

canto e admirar a beleza do uirapuru, quase invisível na floresta.  

As cobras, figuras mais lendárias do que reais na região. A maior cobra 

vista na região, a popular limpa mato, mussurana ou muçurana vive de comer 

outras serpentes e pequenos roedores, inofensiva para homens. A cobra bico 

de jaca, também bastante popular na região por ser uma serpente venenosa, 

da mesma família da cascavel, era pouco encontrada nas matas. A lendária 

cobra bico de papagaio causava pânico só pela imaginação do que significa 

uma serpente brava, venenosa, com habilidades para voar.  Contavas os 

seringueiros que essa espécie de serpente ficava nas árvores à beira das 

estradas, na beira das trilhas na floresta. De cor verde para confundir com as 

folhagens, os ataques eram letais, a serpente voava das árvores, para picar 

sempre na cabeça das pessoas, poucos sobreviviam. 

Conhecer e saber conviver nessa natureza nova, bela e surpreendente, 

exigia conhecimento, expertises, que são adquiridas com os saberes regionais, 

com as populações já adaptadas à região. Os aprendizados desses saberes 

são as trocas culturais, acontecem nas relações sociais cotidianas, de forma 

não planejada a partir do surgimento das necessidades básicas da vida. Essas 

trocas tão necessárias à sobrevivência do homem nesse ambiente novo, 

desconhecido, são quase que imperceptíveis, mas que moldam toda uma 

vivencia em sociedade. Aqueles homens que receberam seus lotes do lado 

direito à jusante do Rio Urupá, as casas dos seringueiros servia como uma 

base de apoio. A estrada, hoje RO 473, até novembro de 1983, chegava até a 

beira do rio. O ponto final dos ônibus era no acampamento do 5º Bec. Muitos 

desses homens chegavam ao final da tarde, com pesados cacaio, não tinham 

experiência de andar na floresta. As casas de farinhas serviam como 

alojamentos.  

Essa convivência era cercada de aprendizados, os seringueiros eram 

uma espécie de guru, ensinavam o remédio para malária, explicavam como 

funcionavam as estações do tempo. Além do pernoite, os seringueiros (seu 

Assis, seu Sabá) serviam comidas para essas pessoas. Alguns conheceram a 

casa de farinha, a farinha d’água, a caldeirada de bodó na chegada. Outro 

seringueiro, seu Sabá e seus filhos, faziam a travessias desses agricultores 
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como uma fonte de renda para a família. Nesses contatos com o outro, que 

parece tão pequeno, aconteciam grandes aprendizados; como ter uma 

pescaria de sucesso, como pegar determinadas espécies de peixes, quais 

horários melhores para pescar. Como temperar o peixe, quais temperos 

podiam ser colhidos na floresta. Quais peixes poderiam ser perigosos, outros 

não eram assim tão saborosos. Quais as táticas para uma boa caçada. Quais 

perigos a floresta oferecia. Aprendiam que só podiam comer a macaxeira, que 

a mandioca é venenosa, só servia para fazer farinha. Esses saberes são 

práticas culturais passadas nestas convivências, são as atitudes dos sujeitos 

para viver em cada região. 

As histórias de vidas das pessoas são forjadas ao longo dos anos, nas 

vivencias, nas trocas com as culturas.  Essas trocas aconteceram em vários 

estágios, com maiores ou menores interferências nos costumes dos migrantes.  

Na agricultura, o trabalhar na roça foi totalmente modificado. Aqueles homens 

que chegavam sempre recorriam ao saberes daqueles mais velhos que 

estavam há mais tempo na região. Essas passagens de saberes são trocas 

culturais necessárias para sobrevivência do sujeito. Na agricultura existe um 

calendário para as plantações. Esse calendário é feito a partir das estações do 

ano. Nesta região existem praticamente duas estações: o verão e o inverno 

amazônico. O verão amazônico está circunscrito aos meses que não chove, o 

período de seca; inicia no meado do mês de maio e vai aproximadamente até o 

dia vinte de setembro. Nesse período, os agricultores roçam as palhadas34, 

derrubam as florestas para realizar as queimadas no final do mês de setembro 

e início de outubro. Após realizar as queimadas, iniciam os plantios. Quando 

inicia o período chuvoso, o inverno amazônico, é tempo de plantar arroz e 

milho. Nesse período de inverno amazônico, os agricultores faziam os plantios 

das lavouras que não são sazonais: café, cacau, seringueira. Plantavam os 

pomares.  

Sabemos que a palavra cultural tem sua origem grega, do verbo cultivar. 

Então o plantar, o cultivar é cultural e se modifica a cada povo, a cada região. 

As modificações se fazem diante da natureza, do meio ambiente. Segundo um 

                                                           
34Área que foi derrubada da mata nativa, cultivada por um período e abandonada por três ou 
quatro anos. As palhadas são áreas em que a florestas está se recompondo. Em algumas 
regiões também chamam de capoeiras, capoeirão quando estão se tornando floresta.   
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participante no Espírito Santo eles semeavam os grão em um canteiro, faziam 

as mudas, depois com um pedaço de madeira, com uma ponta, faziam as 

covas no brejo (área de várzea) e colocavam as mudas. O arroz era plantado 

nas terras encharcadas, onde alagava. Quando chegou ao Urupá, tudo mudou. 

Plantava-se o arroz na terra alta, longe dos brejos. Plantava a semente e não 

as mudas: “peguei uma plantadera veia emprestada do vizinho, passei o dia 

intero tirandu terra da boca daquele troço. Acertava uma batida, errava duas, 

batia com a boca aberta”. 

O plantio do café também é diferente. No Paraná e São Paulo, para 

plantar o café, fazia-se o alinhamento das ruas (fileiras de pés de café), depois 

cavava as covas (buraco) de aproximadamente trinta centímetros quadrados, 

por aproximadamente vinte centímetros de profundidade. Colocava uma 

semente em cada canto cova, de maneira que uma cova tinha quatro pés de 

café. As medidas de uma cova a outra era aproximadamente de um metro e 

meio de distância.  Uma rua ou fileira de pés de café tinha aproximadamente 

três metros uma da outra. Essas medidas eram adequadas ao clima da região, 

a fertilidade da terra e a espécie da planta. Nos estados do Paraná, São Paulo, 

Minas Gerais e Espírito Santo cultivam a espécie arábica.   

 
Meu pai tinha paixão por café, ai ele plantou. Teve uma dificuldade 
muito grande, uma perda muito grande. Mesmo alertados por 
vizinhos, ele plantou no mesmo padrão do Paraná.  Cavou as covas, 
com uns vinte centímetros de profundidade e colocou as mudas 
dentro. No período das chuvas, muita chuva mesmo, as covas 
ficaram cheias de água, as mudas morreram. Perdemos uma grande 
quantidade de plantação de café porque ele quis fazer igual fazia no 
Paraná, como ele sabia fazer (participante 19, entrevistado em 

03/12/2015). 
 

Na região de Urupá, a espécie de café mais cultivada é conilon. Para os 

agricultores plantarem o café conilon, primeiro faziam os viveiros, preparavam 

as mudas. Os viveiros podem ser feitos nas sacolinhas: enchem-se as sacolas 

de terra peneirada, organiza-as em blocos formando os canteiros em locais de 

sombra, depois se colocava as sementes, uma semente em cada sacola.  Ou 

nos canteiros, plantavam-se as mudas nuas; faziam uma abertura na floresta, 

para ter sombra, cavavam a terra e semeavam as sementes nos canteiros. 

Ambos os modelos exigiam cuidado com a irrigação, já que as mudas eram 

feitas no verão, para plantar no inverno, período das chuvas. Depois de obter 
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as mudas, os agricultores faziam os alinhamentos das plantações, as 

medições, dois metros de um pé ao outro e quatro metros de uma rua a outra. 

A cada dois metros, plantavam duas mudas com vinte centímetros uma da 

outra, formando as ruas. Para plantar as mudas feitas nas sacolinhas, cavava-

se um buraco com uma cavadeira boca de lobo, aproximadamente vinte ou 

trinta centímetro de profundidade e fixava as plantas ao solo. Para plantar as 

mudas feitas nos canteiros, usava-se um pedaço de madeira, com uma ponta 

em uma das extremidades, em dias chuvosos davam dois ou três golpes no 

solo e fixavam as plantas.  

Esses dois modelos de plantação do café faziam grande diferença na 

produção da lavoura. Aqueles agricultores com melhores condições financeiras 

faziam as mudas nas sacolas. No plantio, não morriam nenhuma planta, 

criavam uma lavoura informe, obtendo maior rentabilidade nas colheitas. A 

maioria dos agricultores descapitalizados fazia as mudas nuas, arrancavam 

dos canteiros e plantava diretas na terra; entretanto, mesmo plantando em dias 

chuvosos, perdiam a metade das plantas. Tinham que replantar; muitas vezes 

não tinham tempo para fazer a replanta e, por isso, formavam lavouras cheias 

de falhas. Quando replantavam, as plantas cresciam umas maiores, outras 

menores.  Alguns agricultores não sabiam as medidas certas, plantavam as 

plantas muito perto uma da outra, as lavouras não produziam. Agricultores sem 

experiência, sem assistência técnica.  

Plantei cinco mil pé de café canelão, plantei do jeito que o veio meu 
pai plantava la no espirto santo. Um metro e meio de um pé no otro, 
um metro e meio duma rua na otra. Aquilo invassoro tudo, não deu 
nada.  Dipois de muitos ano, us técnico da Emater veio aqui, oiaro e 
disse que tava tudo errado, muito junto um pé do otro. Eles falo que 
café plantado no chuncho tamém não dá carga, só dá us caroço nas 
copa. Perdi meu tabaio. Tive que cortá,queimá e plantá capim( 
(Participante 02, entrevistado 19/10/2015) 
 

Nas narrativas de meu pai, sobre as lavouras de cacau na Bahia, 

lavoura de cacau precisava de sombra.  Para plantar uma lavoura de cacau, os 

agricultores brocavam a floresta, processo de selecionar e derrubar parte das 

árvores, deixando as maiores, faziam o arruamento com uma baliza e 

plantavam as sementes de cacau com a ponta do facão. Para plantar cacau na 

região de Urupá, primeiro faziam as mudas nas sacolas. Houve um período 

que a Ceplac cedia as sacolas e sementes para os agricultores. Derrubavam 
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toda a floresta, queimavam. Plantavam arroz ou milho. Colhiam essas o arroz e 

o milho e depois plantavam o cacau. Em meio aos pés de cacau, plantavam 

bananeiras para produzir sombra para a lavoura de cacau. Ao fazer a limpeza 

da lavoura, deixavam algumas árvores cresceram para sombrear melhor a 

lavoura. Os agricultores com pouca experiência, que não conheciam uma 

praga bastante comum nas lavouras de cacau da região amazônica, a temida 

vassoura-de-bruxa35, acabavam no prejuízo.  Com pouca assistência técnica, 

esses homens trocavam experiência entre eles mesmos. Meu pai, quando 

plantou uma lavoura de cacau em Urupá, para livrar a lavoura da tal praga, 

contou com a experiência de um vizinho, que tinha uma lavoura de cacau há 

alguns anos na região de Ouro Preto. Esse vizinho ensinou meu pai a 

reconhecer a praga e como fazer a poda (corte) dos galhos doentes, a retirada 

da área da lavoura para incineração. 

Essas trocas de saberes entre agricultores são trocas culturais que 

acontecem com grande intensidade. Para ter uma boa colheita, é preciso 

dominar as práticas de plantios nos cultivos de café, cacau, arroz, feijão, milho, 

etc. Nas lavouras sazonais, é preciso saber a época de plantar, como plantar, 

distância de uma cova a outra, quantas sementes em cada cova. Essa prática 

de cuidar, de cultivar as lavouras são culturais, são identidades de cada região. 

Cada povo desenvolve suas práticas agrícolas, para cuidar da pecuária. Todas 

as culturas são modos de modificações, adaptações para viver em 

determinados ambientes. Esses moldes de vivencia são passados como 

exigência da natureza para o homem ser aceito pelo ambiente. 

A vida no campo exige uma convivência bastante próxima entre os 

vizinhos. Naqueles dias difíceis no início dos anos 1980, não bastava ter o 

dinheiro para suprir uma mercadoria que faltava na dispensa. As estradas eram 

precárias, o comércio distante e nem sempre a mercearia ou boteco localizado 

nos cruzamentos das estradas tinha o produto necessário. Quando acontecia 

                                                           

35A vassoura-de-bruxa é uma praga natural da Região Amazônica. Quando não se adotam 
medidas de controle no aparecimento, a praga progride rapidamente através do vento e da 
água, comprometendo completamente a produção. Vassoura-de-bruxa tem esse nome porque 
deixa os ramos do cacaueiro secos como uma vassoura velha. 
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um acidente no trabalho, não havia uma unidade de saúde com ambulância 

para fazer os primeiros socorros. Quando um animal sofria qualquer acidente 

no pasto, não tinha como chamar um veterinário para salvá-lo. Todas essas 

situações se resolviam na base de troca de saberes e força de trabalho entre 

vizinhos. Sempre havia um vizinho com experiência para resolver cada 

problema.  Quando faltavam alguns alimentos para complementar as 

necessidades básicas, tais como arroz e feijão, pegava-se emprestado com um 

vizinho. Quando faltavam as mercadorias que exigiam um deslocamento até a 

cidade ou a mercearia mais próxima, tais como açúcar para adoçar o café da 

manhã, o sal ou óleo para o almoço, corria-se até a casa do vizinho.  Às vezes 

um vizinho estava executando uma tarefa, faltava ou quebrava uma 

ferramenta, enxada, foice, machado, enxadão cavadeira, gritava-se na porteira 

do sitio ao lado. Assim a vida acontecia, os dias passavam e as dificuldades 

quase não eram percebidas. As necessidades cotidianas transformavam-se 

numa força social não organizada, mas atuante que unia homens, mulheres e 

crianças das mais diferentes culturas, tornando-os um povo, uma comunidade.   

 
O indivíduo sabe que está integrado em um grupo, porque 
experimenta o calor humano e a sensação de segurança que lhe são 
facultados pelo próprio fato de pertencer ao grupo, porque o grupo se 
mantém sempre igual a si mesmo, e porque se vê freqüentemente 
obrigado a recorrer à ajuda dos vizinhos,uma vez que não pode 
geralmente pagar os serviços de outrem. Os membros do proletariado 
sentem a necessidade de formar um grupo, porque a vida é dura e a 
eles sempre lhe cai em sorte tudo o que é mau (HOGGART, 1957, p. 
99). 
 

Na natureza, desde os vegetais até os insetos, aves e animais, todos 

vivem em forma de grupos. É bastante comum encontrarmos em uma floresta, 

em uma pequena área, várias árvores da mesma espécie: castanheiras, 

seringueiras e os ipês. Para esses eventos, a explicação simples é: a planta 

matriz lançou suas sementes nessa área. Nas florestas encontramos bandos 

de papagaios, maritacas e periquitos, geralmente filhos de uma mesma 

ninhada. Nas florestas amazônicas, encontramos bandos de macacos, bandos 

de porcos selvagens. Esses animais não são filhos de uma mesma barriga, 

uma mesma cria, são filhos de várias mães com vários pais, a organização em 

grupo é um meio de sobrevivência. A vida fica mais fácil quando não estamos 
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sozinhos, quando dominamos um território. Entres as várias espécies de 

animais que vivem em grupo, está o homem.  

Nos grupos humanos, a cultura é o elemento de maior identificação dos 

sujeitos participantes de um mesmo grupo. Entre as mais variadas formas 

culturais, as religiões são elementos identificadores de coesão para os sujeitos 

que buscam a integração em determinados grupos sociais. Essas 

identificações são necessárias frente às durezas da vida. Compartilhar os 

problemas com outro que está na mesma condição é uma espécie de união de 

força para superar as dificuldades. O compartilhar as dores, o sofrimento 

cotidiano, é um consolo, um alívio momentâneo. Durante a ocupação, nos 

primeiros anos a vida era muito difícil, famílias ficavam isoladas, as poucas 

estradas que havia, eram quase intransitável. Não havia meios de transportes 

para chegar às cidades. Os isolamentos de familiares e amigos que ficaram em 

outras localidades, sem meios de comunicações, as doenças regionais, a falta 

dos suplementos básicos para alimentação, tornavam a vida quase que 

intolerável. Pertencer a um determinado grupo religioso significava ter com 

quem compartilhar as agruras da vida em um lugar inóspito e desconhecido.   

Nos grupos religiosos, além do conforto psicológico nas horas 

angustiantes, quando temos um ente querido adoecido, encontravam-se os 

ombros amigos para todas as labutas cotidianas. Dentro dos grupos, os 

chamados evangélicos, denominados protestantes, os membros 

tradicionalmente se referem ao outro como irmão, formam assim um 

sentimento de pertencimento, uma irmandade, uma família. Na religião católica 

muda o tratamento, mas os sentimentos de pertencimento são os mesmos. As 

pessoas se tornam compadre ou comadre, padrinho, madrinha e afiliados. Há 

um dizer que padrinho e madrinha são segundo pai e segunda mão; na falta do 

pai ou mãe, o afiliado recorre a essas pessoas. Com a passar dos anos, esses 

grupos religiosos tornam bastante familiares, os casamentos geralmente 

acontecem dentro desses grupos. São poucos os casamentos que acontecem 

fora dos grupos culturais, algumas religiões proíbem o casamento com pessoas 

de outros grupos religiosos. 

As influências desses grupos para os participantes perpassam o campo 

afetivo e psicológico, chegando ao econômico.  Uma boa relação dentro de 
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determinados grupos pode significar boas oportunidades de negócios. 

Principalmente para aqueles trabalhadores que tenham uma especialização; 

carpinteiros, pedreiros, marceneiros, poceiro, etc. A vida no campo, as labutas 

cotidianas na lavoura, às vezes, exigiam companheiros para tarefas que 

exigiam urgência porque dependiam das questões climáticas para serem 

executadas.  No início da ocupação trabalhava-se muito com agriculturas 

sazonais, as lavouras brancas: arroz, milho e feijão. Para colher o arroz, depois 

de maduro, fazia-se o corte, deixa no campo para secagem por um período de 

aproximadamente dez dias. A colheita do arroz se dava no inverno amazônico. 

O agricultor que plantava uma lavoura de médio porte precisava aproveitar as 

poucas horas de sol diárias para fazer as pilhas. Dentro desses grupos se 

conseguiam companheiros para esse trabalho. Geralmente, faziam permutas 

dos dias trabalhados e dessa forma se ajudavam. Aquele que hoje foi ajudado 

a empilhar o arroz, amanhã estava na foice roçando palhadas, ou mata, 

ajudando o seu ajudante. Nessas trocas de dias de trabalhos, trocavam muitas 

outras experiências. Aquelas pessoas que possuíam algum conhecimento 

acabavam expandindo suas influências na comunidade.  

Nos anos iniciais da ocupação, essas trocas eram basicamente feita em 

dias trabalhado; nas colheitas, para derrubar mata, até para carregar a 

produção colhida para um local acessível. Aqueles agricultores que possuíam 

uma carroça com animal (burro, mula, égua, cavalo), que possuíam um 

motosserra, vendiam o trabalho de sua máquina, de seu animal. Um dia de um 

operador de motosserra valia dez dias de trabalho braçal, roçando ou 

capinando. Um dia de trabalho de um homem que cavava um poço também era 

bastante valorizado. Era nesses acordos que se valiam do grupo, geralmente 

para o compadre, para o irmão da mesma igreja, as negociações eram 

amigáveis. Essas trocas também aconteciam fora desses grupos, nos grupos 

eram mais frequentes.  

As influências em participar desses grupos expandiram nas décadas 

seguintes, com a chegada do desenvolvimento na região, do sonhado 

progresso. Para sair do barraco para uma casa nova, maior, com algumas 

melhorias, mais confortável, precisava do trabalho de um carpinteiro de um 

pedreiro.  Para substituir a velha cerca de arame farpado, feita de madeira 
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bruta, por uma cerca de arame liso, com palanques serrados ou lapidados ao 

machado, era necessária mão de obra especializada. Esses trabalhos 

realizados por empreitadas exigiam alguém soubesse fazê-los, mas também 

que tivessem algumas afinidades entre os envolvidos. Muitas vezes, os 

envolvidos davam preferência para um membro do grupo, porque esse 

passava por momentos de dificuldades financeiras ou porque outro membro do 

grupo indicou. Essas relações por afinidades aconteciam nas construções de 

poço, de cerca, do curral, da casa, na instalação da energia elétrica.  

Os grupos religiosos teoricamente têm os mesmos objetivos, buscam o 

conforto espiritual, a salvação. Mas para os sujeitos que vivem em lugares 

inóspitos, longe dos familiares e amigos, o sujeito desterritorializados, a 

participação em um grupo é acalentadora. Muitas pessoas procuravam esses 

grupos para sair do isolamento, para ter amigos, ter onde buscar ajuda.  

 
Saímos daqui caminhando à pé até lá no Urupá para congregar. A 
gente ia cantando hinos, nem via a distância. Nois foi fazendo 
amizade no caminho indo para igreja. Nois gastava duas horas pra 
chegar lá. Depois quando compro a carroça de animal, colocava as 
crianças na carroça e os grandes iam andando, era maravilhoso 
(participante18, entrevistado 25/11/2015). 
 

Essa fala é de uma senhora, membro da Igreja Batista, narrando às 

caminhadas que faziam para chegar à igreja. Na ida a igreja, além do conforto 

espiritual, construía-se os laços de amizade; “graça a Deus minha casa era 

cheia de gente”. Para essas pessoas que viviam em lugar desprovido de todos 

os confortos da vida moderna, sem nenhum entretenimento, os grupos 

religiosos eram a única opção.  Todos os grupos religiosos iniciaram na zona 

rural do município. As relações sociais no interior desses grupos são bastante 

enriquecedoras para os membros.  Além de passar os ensinamentos inerentes 

aos preceitos religioso dos grupos, formavam círculos de amizades, trocavam 

experiências vividas. Essas pessoas geralmente tinham chegado recentemente 

em Rondônia. Aprendiam desde um chá para um mal qualquer, até como 

plantar as lavouras.  

Esses grupos religiosos tinham suas estratégias de acolhimento de 

pessoas; além dos cultos ou missas, promoviam eventos, pastores e a 

irmandade saiam visitando as residências, divulgando as doutrinações de suas 
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igrejas, convidando a participar. O grupo dos Adventistas organizava o “ajunta 

panelas”. Esse evento era organizado uma vez a cada mês, em final de 

semana. Com objetivo de integrar, de acolher as pessoas ao grupo. A comida 

carrega a identidade de cada povo, de cada região, esse evento mostra como 

as trocas culturais acontecem, onde não percebemos as culturas.  

 
Nos finais de semana nós fazíamos o ajunta panelas.  O ajunta 
panela era um evento que cada pessoa trazia um prato da sua casa, 
prato típico da sua região de origem. Era interessante, cada pessoa 
trazia um prato diferente. Nós tínhamos pessoas maranhenses, elas 
traziam seus pratos, conhecemos arroz de cuxá, que é um prato 
típico do Maranhão.  Algumas pessoas do Pará também traziam seus 
pratos (participante 19, entrevistado em 03/12/2015). 
 

Os habitus alimentares, além de suprirem as necessidades vitais para 

vida, possuem uma grande carga emocional. Em todas as sociedades, os 

habitus alimentares são mantidos e perpetuados por grupos de poderes, ou por 

necessidades que podem ser definidas pela escassez ou abundancia na 

produção de cada região. Os habitus alimentares são partes importantes da 

identidade social, as maneiras como nós alimentamos revelam nossas bases 

culturais. Os Adventistas têm uma identificação pelos habitus alimentares, não 

comem carne de suínos e não tomam café. Os membros da Congregação 

Cristã no Brasil não comem nenhum prato feito com sangue de animais, ou a 

carne de animais mortos por sufocamento. 

Entre as denominações religiosas, alguns grupos se destacaram: Igreja 

Católica, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Adventistas do Sétimo Dia e 

Congregação Cristã no Brasil. Os grupos de seguimento protestantes não 

tinham ativismo políticos, não apresentavam nenhum engajamento partidário. 

Sempre mantiveram tradicionalmente alinhados com os pensamentos mais 

conservadores.  A igreja Católica se destacava no ativismo político. Na década 

de 1980, nos últimos anos da ditadura militar no Brasil, a Igreja Católica esteve 

ligada aos movimentos sindicais e outros movimentos sociais organizado de 

orientação política de esquerda. O ativismo político dos membros da Pastoral 

da Terra, juntos as questões agrárias, foi motivo de assassinatos de vários 

padres nas regiões do Brasil. 

Segundo matéria publicada no Blog Carmedélio, no dia 19 de setembro 

de 2015, com o título; Conheça os 25 maiores grupos religiosos do Brasil, 
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segundo dados do IBGE. A Igreja Católica, o maior grupo religioso do Brasil, 

tradicionalmente manteve-se ligada ao futebol. O Brasil é culturalmente um 

país católico, somos conhecidos como o país do futebol. Na ocupação da 

região de Urupá, nas duas primeiras décadas, ao lado de cada Igreja Católica 

havia um campo de futebol. Os campeonatos de futebol aconteciam 

concomitantes aos festejos tradicionais de cada comunidade. Alguns dos times 

de futebol tinham os nomes usados pela igreja para denominar as 

comunidades. No meio rural o futebol funcionava como elemento de 

sociabilidades, como elemento cultural é inquestionável. O futebol substitui as 

aulas de Educação Física nas escolas primárias das zonas rurais. Uma 

atividade lúdica, com nível de segregação; ficam de fora as meninas, os 

gordinhos, mas o sucesso do futebol perpassa por todas as classes sociais. 

Era o futebol a única diversão para esses homens que trabalhavam nos 

serviços pesados da agricultura durante a semana. 

A dureza da vida no campo, no trabalho da agricultura, no isolamento 

social, provocava um sentimento de baixa estima, de não ser, de não 

pertencer.  Desde os garotos nos pátios das escolas, até os adultos que 

pertenciam aos times que disputavam o campeonato local, o ato de ganhar 

uma partida de futebol de um time melhor, formado por pessoas com melhores 

condições financeiras, ou por funcionários das instituições públicas que tinham 

status de doutores, dava para essas pessoas o sentimento de existir, de ser 

alguém. Um pertencimento ao mundo que está ao meu redor. Em alguns times, 

os jogadores entravam em campos com os pés descalços. “O cara encheu 

minha bola, disse: você é um bolão. Eu não era bom de bola, nosso time que 

era, com toda dificulidade; nóis não tinha chutera, chogava com kichute velho, 

otros descalço” (participante 01, entrevistado em19/10/2015).  Nessa narrativa, 

o participante fala sobre as condições em que o time da comunidade havia 

vencido o time do Urupá, que era formado por funcionários da Emater, INCRA, 

Policia Militar, Ceplac e comerciantes locais. Sentia um orgulho de participar 

daquela equipe.  

“O jogo da vida social”, um momento lúdico (é bom lembrar a 
etimologia deste termo, derivado do latim ludus, “jogo”), de prazer, 
distinto das coisas “sérias” da vida cotidiana, este frágil refúgio das 
agruras do mundo do trabalho, da economia e da política 
(GASTALDO 2006, p, 03). 
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Homens e mulheres que não tinham energia elétrica nas casas, não 

tinham uma televisão, algumas poucas famílias possuíam um rádio à pilha. O 

jogo de futebol é um momento de distração, de esquecer as labutas cotidianas. 

O campo de futebol atraia todos os homens, mulheres, jovens e crianças. 

Aqueles que não entravam em campo para defender sua comunidade, faziam 

as torcidas acaloradas. Essas pessoas que ficavam a beira do campo também 

tinham seus meios de extravasarem as angústias cotidianas; gritavam para 

incentivarem seu time, gritavam críticas aos oponentes. A beira dos campos 

era lugar de descontração. Onde a vida ficava mais leve. No entorno dos 

campos de futebol, sempre havia um pequeno comércio que, nos dias de jogo, 

era ponto de encontro para tomar um refrigerante, beber uma cerveja ou tomar 

uma cachaça com os amigos. 

Para as pessoas que viviam na zona rural, parte da vida acontecia no 

entorno do campo de futebol, no pátio da igreja.  Para um jovem que viveu na 

região de Urupá no final da década de 1980 e a década de 1990, saber jogar, 

ser bom de bola, ser boleiro, não ganhava as fortunas dos grandes astros 

nacionais, mas aumentava bastante seu capital social. Para o bom jogador, 

mesmo não sendo dotado de beleza, havia belas jovens interessadas em 

manter um relacionamento. Muitos casais tiveram seus encontros nos entorno 

de um campo de futebol. Na beira do campo, nas rodas de conversa se 

realizavam pequenos negócios; vendiam um porco, compravam bezerro, 

vendiam um cavalo. Nesse espaço sociabilizado tinham notícias do mundo 

exterior, da política no estado, no país. “Nesse sentido, o futebol e as religiões, 

perpassando do lúdico ao sagrado, foram utilizados como elemento cultural de 

sociabilidade, como condutores das relações sociais”.  

  

3.6. As mulheres como esteios familiares na ocupação da região: terra 

para homens com mulheres, não para mulheres sem homens.   

 

Quando tomei a decisão de escrever este tópico, meu tempo no 

mestrado já havia finalizado, não havia possibilidade de voltar ao Urupá para 

fazer algumas entrevistas com as mulheres que estiveram ao lado de seus 

maridos e filhos naqueles dias difíceis do início da década de 1980. Hoje 
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muitas já estão fragilizadas pelas durezas dos anos, pelas incontáveis vezes 

que foram acometidas pela malária, pela canseira das longas caminhadas com 

pesados cacaios nas costas, por trilhas estreitas na mata, ou estradas 

lamacentas. Pelos incontáveis dias que pegaram a foice, a enxada, o machado 

para ajudar seus maridos a abrirem seus lotes. Hoje, com os cabelos 

embranquecidos, ainda carregam a timidez, somente os maridos falam.  

As fontes para este tópico são minhas lembranças da minha 

adolescência e juventude, lembranças dos dias difíceis que vi minha mãe e 

tantas outras chorarem frente à dureza daquela vida; não choravam por 

fraquezas, mas choravam pela dor angustiante da impossibilidade, por não 

terem uma alimentação adequada para servir aos filhos, por verem os filhos 

doentes, desfalecendo acometidos por um mal desconhecido (malária, 

hepatite) e não poder fazer nada além de abraçá-los, passar a mão pelos 

cabelos e pedir para alguma divindade a cura. Muitas dessas mulheres em um 

lugar desconhecido enfrentaram as maiores perdas de suas vidas; enterraram 

seus maridos, seus filhos e filhas e tiveram que continuar ali porque não havia 

condições de voltar para suas terras natais, para juntos de seus pais, seus 

amigos. 

Para o estado brasileiro no início dos anos de 1980, ainda governado 

por homens fardados, o INCRA, uma instituição também militarizada que 

elaborou e implantou o Projeto de Assentamento Urupá, as mulheres ficaram 

em segundo plano.  O citado assentamento era “terra para homens que tenham 

mulheres, não para mulheres sem homens”. Essa era uma das exigências do 

INCRA ao selecionar os homens para receberem os lotes; era necessário ser 

casado e que tivessem filhos. Homens solteiros não recebiam terra. Encontrei 

dois casos entres os entrevistados, homens solteiros que receberam lotes do 

INCRA. Entretanto, um seringueiro relatou que havia, assim como vários outros 

solteiros, recebido um lote.  Na coleta de dados da pesquisa, andei por várias 

partes da região do município de Urupá, conversei com pioneiros, não 

encontrei nenhum caso de mulher que recebeu lote do INCRA no Projeto 
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Assentamento Urupá36. Então foi preciso recorrer à minha memória da 

adolescência, quando acompanhava meu pai para ir para o sitio.  

A vida da mulher, mãe, companheira, ajudante nunca foi fácil, mas 

sempre negligenciada na historiografia; seu papel social é de coadjuvante. 

Richard Hoggart trata o assunto sobre a mulher proletária nas classes menos 

abastadas da Inglaterra, que não difere da condição da mulher no contexto da 

colonização. “É uma vida dura, e espera-se da mãe que não pare de manhã à 

noite; tem de cozinhar, coser, limpar, lavar a roupa, tomar conta das crianças, ir 

às compras e satisfazer o desejo do marido” (HOGGART, 1957, p. 52). Quando 

seu Antonio seringueiro relatou seu encontro com os índios, disse: “vinha uma 

índia na frente com um feche de fecha nas costas, atrás dela um índio com um 

arco na mão. Depois outra índia, com uma criancinha no colo e um feche de 

fecha nas costas, atrás dela outro índio com um arco na mão”. Então ele 

afirmou: “eles estavam prontos para atacar, pra guerrear”.  As contribuições 

das mulheres na ocupação da região de Urupá não podem ser silenciadas pelo 

tempo. As índias foram para as batalhas com seus companheiros, fazendo a 

linha de frente em uma guerra.  O seringueiro Jose Feitosa da Silva, 

entrevistado 17/09/2015, relatou que sua esposa ajudava a cortar seringa e 

carregava a borracha para tirar da floresta. 

No início de 1984 havia um lote abandonado na esquina da Linha C5 

com a Linha T 16. Um dos melhores lotes da região, o proprietário havia 

derrubado uma pequena porção da floresta, meio alqueire aproximadamente. 

Não plantou lavoura, não plantou fruteira, não construiu barraco, a pequena 

área derrubada havia se transformado em capoeira, isso caracterizava 

abandono. Então apareceu uma mulher alta, magra, branca, vindo da região 

Sul. Sempre vestida de camisa ou camiseta e calça jeans, gostava de usar 

boné ou chapéu na cabeça, botas nos pés, mulher forte e decidida. Ficou 

conhecida na região pelo apelido de Polaca, não tenho lembranças do nome 

dela.   Gostava de contar histórias do Sul, da sua juventude, contava que 

trabalhava dirigindo caminhão, transportando madeira para serraria com seu 

pai.  Era sempre vista às tardes, ou finais de semana nos botecos, dizia que 

                                                           
36No Assentamento Tancredo Neves e Assentamento Martin Pescador, havia vários nomes de 
mulheres nas listas de assentados. Na atual normatização, as mulheres agricultora, com filhos 
e que não têm cônjuge, têm prioridade para serem assentadas.  
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não separava do seu revolver calibre trinta e oito. Logo depois que invadiu o 

lote, o dono apareceu e foram para INCRA. Quando alguém invadia um lote, o 

proprietário que havia recebido o lote do INCRA e o invasor se dirigia para o 

escritório local do instituto, ambos apresentavam suas alegações e o Executor, 

chefe maior do escritório local, decidia quem ficaria com o lote. A Polaca 

ganhou o lote. Entrevistei um participante, vizinho dessa propriedade. Segundo 

ele, o dono do lote era um empresário de Ouro Preto, que havia conseguido o 

lote na amizade com funcionário do INCRA. Polaca tinha essas informações.  

Polaca ia para cidade de bicicleta, com a filha na garupa e o filho 

sentado no quadro. Seus filhos teriam à época entre quinze e dezoito anos. 

Trabalhava duro na roça, derrubou uma área de floresta, plantou lavoura de 

arroz, construiu uma pequena casa. Quando um dos filhos adoecia de malária, 

colocava na garupa da bicicleta velha, enfrentava aquelas estradas 

lamacentas, às vezes muita poeira, até chegar ao posto de saúde. Quando ela 

adoecia, o filho a levava na velha bicicleta, andavam parte da estrada à pé, o 

menino não tinha forças para pedalar a bicicleta, com a mãe na garupa, nos 

morros.  Depois de alguns anos, Polaca vendeu o lote e foi embora. Anos 

depois, vi pela última vez em uma ação da Policia Civil na cidade, ela era uma 

policial.    

As mulheres que viveram na região de Urupá, no início da ocupação e 

nos anos que seguiram, deram grandes contribuições para desenvolvimento 

local. Era comum, naquele início dos anos 1980, encontrarem mulheres por 

estradas em meio às florestas, estradas lamacentas ou empoeiradas; algumas 

andando à pé, acompanhada de uma criança, com um saco nas costas. 

Levavam castanha do Pará, borracha, feijão ou café para vender e, com isso, 

comprar um litro de óleo, um pacote de açúcar. Para isso andavam dez, quinze 

até vinte quilômetros para chegar à cidade.  Outras vinham empurrando a 

bicicleta, com um saco de arroz, de feijão, para vender. Às vezes vinham de 

longe, empurrando uma bicicleta com um filho doente na garupa. Elas eram 

responsáveis pela casa, por cuidar das crianças e ainda ajudavam o marido na 

roça. Muitas dessas mulheres começavam os dias preparando café da manhã 

para o marido e filhos, lavavam as roupas da família e faziam o almoço. Em 

tempo de plantação, de colheita, que o trabalho no campo estava a todo vapor, 
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levavam o almoço na roça para os trabalhadores, geralmente marido, filhos e 

filhas e ficavam trabalhando até o final do dia, voltavam para casa ao 

entardecer.  Chegavam a casa, os filhos e maridos tomavam banho, elas iam 

preparar a janta, limpar a casa, remendar uma roupa que estava rasgada, para 

um dos filhos trabalhar no dia seguinte. “A mãe é que faz o lar. [...] Tudo na 

casa gira a sua volta, e a casa é o seu mundo” (HOGGART, p. 51). Muitas 

dessas mulheres faziam esses trabalhos mesmo estando grávidas. Algumas, 

mesmo estando grávidas, enfrentavam as longas distâncias nas estradas 

solitárias, à pé, de bicicleta, ou em carroças, para chegar ao postinho de saúde 

para fazer uma única consulta em todo período de gestação. Quando 

procuravam o médico era porque alguma coisa não estava indo bem. 

Em 1985, começaram as aulas no Colégio Waldemar Higino de Sousa. 

Nesse primeiro ano de funcionamento só havia aulas para as séries primárias, 

até a quarta série, hoje o quinto ano. No ano de 1986 foi implantada a quinta 

série no ano seguinte a sexta série, e assim por diante. Então a escola passou 

a oferecer as séries colegiais. As escolas da zona rural só ofereciam os quatros 

anos das séries primarias. No início, quando começou a quinta série, aulas 

eram no turno vespertino. Na sala de aula a qual eu era aluno, havia três 

alunas que andavam uma longa distância de bicicleta para estudar. Duas eram 

irmãs gêmeas; muitas vezes vinham em uma única bicicleta.  A outra morava 

mais distante. Elas vinham com uma roupa que usava em casa, chegavam 

cheias de poeiras, de lama, às vezes tomavam chuva, chegavam molhadas. 

Traziam as roupas na sacola, trocavam para assistirem as aulas. Quando 

terminava a aula, pegavam suas bicicletas e, para não anoitecer sozinha na 

estrada, eram obrigadas a acompanhar os rapazes com os quais estudavam na 

mesma escola e que faziam o mesmo percurso para voltar para casa. Nesse 

período e nos anos que se seguiram, muitas meninas adolescentes deixaram 

as casas dos pais para trabalharem na cidade e estudar. A grande maioria 

delas trabalhava como empregada doméstica nas casas de famílias para terem 

a casa onde ficar.  

Após as primeiras décadas de trabalho, muitos agricultores melhoraram 

suas condições financeiras. Passaram a investir na criação de gado, logo 

chegou a piscicultura. As primeiras criações de gado na região era gado 
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leiteiro.  Pelas estradas que ainda continuam em péssimas condições, as 

florestas já estão desaparecendo da paisagem, mas as mulheres continuam a 

compor o cenário. Montadas em bicicletas com galões de leite na garupa, ou 

montadas em cavalos com galões pendurados em cada lado da cela, outras 

trazem os galões em carroça puxada por animal.  Elas vendiam/vendem leite 

por litro, de porta em porta das casas na cidade de Urupá. Algumas 

traziam/trazem queijos feitos artesanalmente para valorizar mais o leite, pois os 

mercados estavam/estão saturados. Algumas dessas mulheres ainda montam 

cavalo para campear o gado no campo. Fazem todos os trabalhos da pecuária 

e na piscicultura; apartam bezerros, tiram leite, vacinam gado, curam as 

bicheiras. Tratam dos peixes, entram nos tanques puxando redes para fazer a 

despesca. Algumas ajudando seus companheiros, outras tocando seus 

próprios negócios.  

Hoje, a região está bem desenvolvida, as estradas estão melhores, as 

florestas desapareceram das paisagens dando lugar às pastagens, mas as 

mulheres continuam a compor a paisagem local. Agora pilotam suas motos, 

dirigem seus carros. Hoje vão para cidade trabalhar no comércio, outras são 

funcionárias públicas.  Aumentou o número de mulheres que vão para escola 

estudar, outras fazem cursos nas faculdades em cidades próximas.  

Na ocupação da região do município de Urupá, assim como em outras 

tantas partes do Brasil, a presença contribuidora da mulher não pode ser 

silenciada, precisa ser reconhecida, valorizada e respeitada, colocando-a em 

condições de igualdade nos direitos e na história.  A mulher se fez presente em 

todos os estágios da ocupação, lutaram ao lado dos seus companheiros, seus 

filhos e, muitas vezes, sozinhas. A mulher Indígena que carregava as flechas, a 

mulher seringueira carregava borracha, mas acima de tudo, elas foram a 

companhia na floresta. As mulheres agricultoras roçavam, derrubavam, 

plantavam, colheram e cuidaram de seus filhos e maridos. Nos dias atuais, 

essas mulheres estão presentes nos serviços públicos; faxineiras, cozinheiras, 

professoras, enfermeiras, médicas, administradoras, advogadas e vereadoras, 

estão presentes em todos os setores da administração pública e no comércio, 

mas nas narrativas continuam sendo mulheres, mães e filhas... 
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Conclusões provisórias 

 

Neste trabalho de pesquisa, trilho alguns caminhos que construí ainda 

na graduação, escrever uma história que não seja entendida somente nos 

corredores acadêmicos, mas que seja atrativa para aqueles que estão nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental e Médio. A história oficial como disciplina 

tem rejeição, é desacreditada, não é representativa para essa clientela escolar. 

Um projeto de pesquisa é um projeto social. Quando iniciei a pesquisa para 

escrever a história da ocupação do município de Urupá, na perspectiva cultural 

e inclusiva, já dimensionava as dificuldades para o enquadramento teórico do 

trabalho.  No sentido de que tal história mostrasse um pouco de cada grupo 

social que esteve presente nesse momento histórico, a ocupação da região, o 

povoamento.  

Mediante esse objetivo, a dissertação foi produzida a partir da análise de 

documentos oficiais; a coleta de dados com alguns integrantes desses grupos 

sociais; minha experiência de vida na região onde passei minha adolescência. 

A partir desses dados, busquei produzir textos legíveis para um público além 

dos meios acadêmicos. Ou seja, busquei tornar a história atrativa para a 

comunidade escolar da região sobre a qual escrevo. Trata-se de uma produção 

que visa um leitor que não conhece os corredores, os ditames acadêmicos. 

Para tanto, elejo como fontes as histórias de um passado recente, conhecido, 

agora interpretado à luz de teorias e metodologias acadêmicas. Agora 

escrevendo a conclusão da dissertação, vejo que não alcancei todos objetivos, 

mas aproximei bastante do projeto inicial.  

Diante do desafio de mostrar que, ao escrever tal história, estava 

escrevendo sobre cultura, que tal pesquisa enquadraria nos estudos culturais 

(algumas vezes foi questionada a consistência do viés cultural da pesquisa), as 

respostas nem sempre foram satisfatórias, mas, ao fim da escrita do texto da 

dissertação, posso tecer algumas conclusões, mesmo que provisórias.  

Aprendemos ainda na escola primária que a palavra cultura tem origem grega, 

advém do verbo cultivar. Esse cultivar pode ser ampliado no sentido de cultivar 

a lavoura, cultivar habitus, cultivar costumes, preservar os aprendizados que 
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acumulamos e transmitimos para gerações futuras, para outros povos por meio 

dos encontros culturais, nas trocas culturais; as práticas diante das labutas da 

vida, os habitus alimentares, as atitudes para sobrevivência.  

Nesse sentido, falo de sobrevivência porque todas as culturas são de 

alguma forma resistência, uma sublevação. Podemos pensar também sobre as 

culturas que pacificam os homens para mudar, adequar ao meio ambiente, às 

relações sociais, para garantir a vida. Daí a compreensão norteadora deste 

trabalho de que, a história da cultura precisa, pode analisar essas práticas 

cotidianas dos homens e mulheres comuns, as atitudes tomadas nas relações 

sociais, que são lutas para construir uma territorialidade, um lugar de poder.  

O sujeito precisa ter o sentimento de pertencimento, esse sentimento é 

perceptível a partir do outro, na aceitação nas relações sociais. As culturas são 

construídas nas práticas cotidianas, nas atitudes, nas estratégias dos sujeitos, 

nas relações sociais. Essas práticas, de acordo com Michel de Certeau (2011), 

definem as culturas populares. “Por esse prisma, a “cultura popular” se 

apresenta diferentemente, assim como toda uma leitura chamada “popular”: ela 

se formula essencialmente em “artes de fazer” isto ou aquilo, isto é, em 

consumo combinatórios e utilitários” (p. 41).  A cultura se revela de várias 

formas na vida cotidiana. Para Certeau,  

 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou 
preparar as refeições etc.) são do tipo tática. E também, de modo 
mais geral, uma grande parte das “maneiras de fazer”: vitórias do 
mais “fraco” sobre o mais “forte” ( os poderosos, a doença, a violência 
das coisas ou de uma ordem etc.), pequenos sucessos, arte de dar 
golpes, astúcias de “caçadores”, mobilidades da mão de obra, 
simulações polimorfa, achados que provocam euforia, tanto poéticos 
quantos bélicos. Essas performances operacionais dependem de 

saberes muitos antigos (CERTEAU 2011, p. 46).  
 

Todas essas práticas citadas pelo autor são expressões de poder, são 

constituídas em um campo de liberdade. Os discursos não são neutros, 

demarcam territórios, estar em destaque, ser ouvido é uma aceitação. O calar 

causa dor, angústia, demanda obediência. Então, a pessoa que consegue 

expressar suas ideias, seus objetivos, seu conhecimento de onde fala, logo 

tornam líderes. A leitura, a contextualização é fundamental para a criação de 

estratégias de lutas. Essas expressões, no momento da ocupação, foram 
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materializadas de várias formas; pelos índios ao obstruírem as estradas de 

seringa com arbusto, nas astúcias de usar os espetos cobertos com folhagem 

para ferir os seringueiros que ignorassem suas comunicações, suas 

demarcações de território.  

A estrada de seringa aberta na floresta pelo seringueiro é uma 

expressão, uma fala, uma forma de mostrar que existe alguém ocupando 

aquele espaço, é uma luta para sobreviver. Essas mensagens cifradas podem 

ser pacíficas ou agressivas. O latifundiário, com a força do seu capital 

econômico, seu capital político, abre uma longa picada, margeando o Rio 

Urupá, por onde homens bem armados fazem rondas ostensivas. Essas 

demonstrações de força fazem parte da cultura da ocupação no campo, da luta 

pela terra.  O cortar uma cerca, a construções de barracos de lona, a invasão é 

uma declaração de guerra. É uma fala; estão dizendo: não tememos a morte! 

Todas essas táticas e estratégias, operacionalizadas no cotidiano, são formas 

de falar, ações codificadas, são formas culturais milenares, usadas pelos 

homens comuns, para modificar as relações de poder nas relações sociais.  

As “vitórias dos fracos sobre o mais forte”, para os índios, os 

seringueiros, os agricultores são maneiras diferentes de ver o outro como forte, 

são ações operacionalizadas com mesmo desejo: vencer aquele que é tido 

como mais fortes. E então, a emboscada, as astucia são utilizadas. Entendo a 

emboscada como astúcia, tal como proposta por Certeau (2011).   Para os 

índios, a emboscada é uma ação necessária no cotidiano, usada na busca de 

alimentos, nas caçadas e pescaria, ou como arte de guerra para surpreender o 

inimigo que invade seus territórios.  Na caçada pelas florestas, na pescaria é 

preciso ser hábil, ser silencioso, esquivar para não ser visto, atacar, dar um 

golpe e surpreender a presa.  Em seus relatos, Antonio seringueiro disse: “índio 

anda na mata, do seu lado e você, pisa nas folhas secas e não fazem barulhos, 

atravessa no brejo sem deixar rastos”.  Essas estratégias são meio de 

sobrevivência.  

Da mesma forma que os seringueiros eram surpreendidos diante das 

habilidades dos indígenas, os agricultores recém-chegados, estrangeiros nas 

florestas, admiravam as habilidades dos seringueiros em andar pela floresta, as 

astúcias nas caçadas e pescarias. Todas essas práticas, as estratégias, as 
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atitudes, saberes são passados, são ensinados, porque são necessários para 

as sobrevivências nas inóspitas florestas. A emboscada, a astúcia, a espera. A 

espera para os homens que vivem nas florestas é tática de caçada. Procuram 

as árvores frutíferas porque é o local onde vários animais, pacas, veados, 

antas buscam suas alimentações. Diante disso, os caçadores constroem o 

poleiro nos galhos de pequenas árvores, quando chega a noite sobem no 

poleiro, camuflam entre os galhos à espera do primeiro faminto que chega. 

Para ter sucesso na caçada, é preciso conhecimentos: a roupa para ir à espera 

não pode ser lavada com sabão que deixa perfumes, pois os animais na 

floresta têm olfato afinado. Precisam de habilidades: ficar por várias horas 

empoleirados, sem se mexer, ou fazer qualquer barulho. São culturas 

passadas por gerações. Geralmente, numa família onde o chefe tem 

habilidades para caçadas, os filhos serão hábeis caçadores.  

A ocupação de uma região consiste na luta, na estratégia do fraco para 

construir uma territorialidade. Os primeiros povos indígenas que habitaram a 

região do município de Urupá provavelmente chegaram à região fugindo de 

algum tipo de conflito, tais como o avanço da colonização para áreas 

interioranas do Brasil, guerra intertribal, ou fugindo da escassez de alimentos. 

Os seringueiros que chegaram à região de Urupá, no final da década de 1960, 

início da década de 1970, alguns com famílias, outros jovens solitários, fugiam 

da seca, da falta de trabalho, da falta de oportunidade principalmente no 

Nordeste brasileiro. Os agricultores que ocuparam a área nos anos de 1970 e 

1980, a maioria foram expropriados na região Sul do Brasil, pelo avanço 

tecnológico da mecanização agrícola. Fugiram das condições de trabalho 

miserável como meeiros.  

Em houve em Rondônia uma prática dos grupos de poderes para 

ocuparem as áreas de terras públicas, utilizando seus capitais políticos 

viabilizados pelo capital econômico. Na região de Urupá, o Grupo Zorzi ocupou 

toda a área e ainda conseguiu ser indenizado. Essa prática faz parte da cultura 

da colonização no Brasil. Para os retirantes, restam as longas esperas para 

conseguir um pedaço de terra. Esses homens, os fracos porque não detém 

capital político, não possuem capital econômico, seu capital cultural não é 

reconhecido, resta adotar a estratégia do poder, agora utilizado pelo fraco, a 
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invasão. Os seringueiros utilizaram essa estratégia, buscar no isolamento da 

floresta um lugar para construir sua territorialidade, seu lugar de poder. Os 

agricultores que o INCRA negava lhes o direto a terra, cortaram as cercas de 

arames farpados, desafiaram jagunços aramados para conseguir seu pedaço 

de terra. A invasão é uma prática cultural na ocupação da região. Há uma 

cultura da violência inerente na disputa pela posse da terra no Brasil. Hoje o 

Estado de Rondônia lidera o ranking da violência no campo, índios e 

agricultores morrem nas ações de grupos armados que defendem os 

interesses dos grandes latifundiários. 

 As “maneiras de fazer” ou “como fazer” são conhecimentos de culturas 

ancestrais, aprendizados que fazem uma cultura se arraigar por várias 

gerações. Na vida dos homens e mulheres comuns, que pouco frequentaram 

os bancos das escolas, esses saberes são a base da educação. Hoje grande 

parte das pessoas que moram nas áreas rurais tem orgulho de colocarem seus 

filhos para estudar, fazer faculdade; enfim, para terem uma formação das quais 

seus pais não tiveram. Mas esse é um fenômeno novo. Nas áreas rurais, longe 

das escolas, os aprendizados se davam em casa, em família. Os pais 

ensinavam para filhos, desde como “fazer amizade”, escolher as amizades, os 

comportamentos sociais, até como arrumarem casamentos; pessoas que não 

respeitavam seus pais ou pessoas idosas, pessoas que tinham habitus à 

revelia da ordem social, não eram recomendadas para matrimônio. Para isso, 

exigia uma série de observações a serem feitas, os comportamentos aceitos na 

amizade, os atributos que buscavam em um relacionamento.  

Na roça, os meninos e as meninas aprendem cedo as habilidades de 

seus pais. Desde como fazer uma roçada até como fazer a derrubada de uma 

floresta para plantar uma lavoura. A roçada de uma palhadas, jogando todos os 

arbustos para o mesmo lado, formando camadas para uma boa queimada, são 

estratégias fundamentais nessa arte de criar o espaço de produção. Como 

fazer um bom plantio para ter uma boa colheita; a quantidade de sementes nas 

covas, os espaços de uma planta a outra, a largura dos arruamentos. As 

escolhas dos animais a serem criados: uma galinha botadeira, uma porca 

criadeira, uma vaca leiteira, um cavalo bom de montaria. Essas escolhas são 

criteriosas e envolvem um saber observar a cor, as marcas visíveis nos 
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animais, tamanho do ubre da vaca. Meu pai dizia: cachorro com a ponta do 

rabo branco não vale nada, só serve para beber os ovos das galinhas. Há 

muitos dizeres simples que ser tornavam regras sociais: “quem rouba uma 

agulha rouba um avião”. Esses homens e mulheres têm saberes milenares que 

foram passados de gerações a gerações, que são culturais.  

Nessa perspectiva, tendo como base Certeau (2011), analisando as 

estratégias, podem-se definir as culturas nas instituições; o Estado, o INCRA, a 

FUNAI, as empresas, etc. “Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) 

das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um 

sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma 

instituição cientifica) pode se isolar” (CERTEAU, 2011, p. 93).  Há um diálogo 

entre os conceitos de cultura política e todos seguem essa perspectiva. 

Norberto Bobbio (2000, p. 306) define: “cultura política é o conjunto de 

atividades, normas, crenças mais ou menos largamente partilhado pelos 

membros de uma determinada unidade social e tendo como objeto fenômenos 

políticos”.  A colonização, uma política idealizada e organizada pelo estado 

brasileiro, que sempre atendeu a uma ideologia a serviço dos grupos 

dominantes, é uma cultura.  Desde os primeiros anos do século XX, com a 

chegada das linhas telegráficas, idealizadas pelo Marechal Rondon, houve um 

avanço na ocupação da região do Estado de Rondônia.  

As políticas indigenistas do SPI foram desastrosas para os povos 

indígenas, provocando o extermínio físico e cultural. Mesmo com escassez de 

documentos não é impossível a conclusão de que a organização do Posto 

Indígena Rodolpho Miranda pode ser entendida como um campo de trabalho 

forçado. Colocar juntos vários povos indígenas, com habitus culturais 

diferentes, com objetivos que aprendam a mesma língua, que aprenda a 

cultivar a agricultura, e que esqueçam a vida de coletar frutos na floresta e 

caçar, é uma forma de extermínio cultural. Aproximar esses índios dos homens 

brancos é torná-los presas mais dóceis.  

Foi neste posto Indígena que temos a última notícia dos índios Urupá, 

em um casamento intertribal.  Essas instituições, SPI e FUNAI, desde a 

criação, sempre estiveram nas mãos de pessoas que não defendiam os 

interesses dos povos indígenas. Foram presididas por militares, ou como 
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acontece nos dias atuais, a FUNAI é gerenciada por políticos ruralistas, que 

defendem os interesses do agronegócio. As políticas dessas instituições, o 

arcabouço jurídico é ancorado em pensamentos que visaram o progresso, o 

desenvolvimento econômico, baseado no agronegócio. É cultural no Brasil o 

pensamento de que o índio é o retrato do atraso, o não civilizado.  

Compartilho com Hébette (2004) a compreensão de que “o INCRA, 

funcionava como um Estado dentro do Estado”. Uma instituição criada pelo 

Governo Militar e que tinha nos altos cargos homens que saíram das fileiras do 

Exército Brasileiro. Esses homens colocavam em prática seus projetos 

pessoais. Quando alguns colonos relatam as dificuldades para conseguir um 

lote, outros relatam as facilidades que tiveram; parece que o processo seletivo, 

a tal seleção do INCRA, era um tribunal de julgamento.  As políticas de 

distribuições de terra idealizada para Estado de Rondônia beneficiavam os 

grandes grupos de capitais econômicos e médios empresários. Por outro lado, 

desconhecia tais políticas não consideravam as ocupações anteriores a 

colonização. Populações nativas, as populações ribeirinhas, o homem pobre. 

 Neste sentido, a colonização como aparelho jurídico, com um conjunto 

de leis, criada pelo estado brasileiro para normatizar a ocupação das terras, 

com base fundantes no primeiro projeto de colonização; as capitanias 

hereditárias, implantado no Brasil pelo rei de Portugal, podem ser entendidas 

como uma cultura da colonização. Nessa cultura, o INCRA é um órgão 

revestido de poder onde prevaleciam projetos ideológicos, pensados a partir 

dos conceitos políticos do governo militar, onde não houve espaço para a 

realização da reforma agrária. O poder do INCRA o faz tão forte a ponto de não 

esclarecer, em seus documentos públicos, valores pagos como indenizações 

das terras que hoje fazem parte da área do município de Urupá. Questionei 

alguns funcionários, inclusive de altos escalões na atual Superintendência 

Regional do INCRA, sobre a forma dessa aquisição; deram respostas vazias; 

eram terras devolutivas, terras devolutas, terras da União Federal que estavam 

lá para a Reforma Agrária.  

Depois de uma incansável busca para entender essa aquisição, já que o 

Grupo Zorzi havia ocupado a área e tentava inclusive por meios judiciais 

manter a posse da área, encontrei o contato do então Secretário de Agricultura 
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do antigo Território Federal de Rondônia: Gabriel Ferreira, que, em um áudio 

gravado via Whatsap, confirmou que foram pagos valores referentes as 103 mil 

hectares como indenização ao citado grupo. Ferreira disse não saber quais 

eram esses valores. Para tanto, afirmou que era necessário procurar os 

advogados que defenderam o Grupo Zorzi na questão37. 

  Existe outra questão que o INCRA não esclarece nos documentos 

oficiais: são benefícios prometidos para os colonos na entrega dos lotes no 

Projeto de Assentamento Urupá. Os assentados que entrevistei 

aproximadamente cinquenta, são unânimes em afirmar que eles deveriam ter 

recebido, no momento da entrega do lote, uma casa construída em madeira 

beneficiada, coberta de brasilit, com piso em cimento, na chave.  Nenhum 

deles recebeu, ou conheceram alguém que recebeu. Receberam somente 

tabuas de péssima qualidade, que não serviam para construir uma casa. No 

INCRA, os funcionários que questionei sobre esse assunto alegaram que, para 

tal assentamento, não havia nenhum benefício, nem mesmos as estradas. 

Essas práticas da instituição, de não fornecer dados das suas ações, foram 

relatadas por Hébette (2004). Esse autor atribui essas atitudes ao pensamento 

militarizado da instituição. A cultura da colonização tem suas bases no 

pensamento militar.  

Sobre enquadramento teórico dos Estudos Culturais, que, na sua 

gênese, seus teóricos estavam analisando como a classe trabalhadora urbana 

percebia, consumia as obras de artes, os textos literários, as pinturas, as 

músicas, o cinema, essas expressões culturais são construídas das 

experiências da vida cotidiana. Aqui analiso a classe trabalhadora rural de uma 

pequena região, descrevo parte do comportamento, da percepção do mundo 

social que esses homens e mulheres não letrados viveram. Suas ações são 

demonstrações acerca de como entendiam a realidade em que estavam 

inseridos. Quando se analisa as obras de artes, é possível concluir que são 

representações da vida cotidiana de alguns de rei e rainha, atitude de 

governantes, de militares em batalhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

também há representações da vida cotidiana dos homens e mulheres comuns. 

                                                           
37 No momento em que essa sugestão me foi passada já não havia mais tempo para uma 

segunda parte de trabalho de investigação de campo. 
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Os romances são narrativas da vida privada, são habitus, atitudes vividas por 

homens e mulheres dos grupos de poder; na mesma perspectiva, as 

experiências de vidas dos homens e mulheres comuns são práticas culturais.  

Todas as formas de arte que expressam habitus, costumes e atitudes 

são culturais.  Uma pintura de um soldado em batalha é a representação da 

atitude frente ao adversário. A mulher colhendo flores, ou as lavadeiras no 

riacho, são cenas da vida cotidiana, assim como o pescador em seu barco ao 

entardecer, voltando de um dia de trabalho. As letras das músicas, os textos de 

romances são relatos literários, narrativas poéticas da realidade vivida. A 

literatura brasileira é composta de cenários da vida cotidiana. Vários textos de 

celebres autores retratam a fuga do nordestino das secas que assolam o 

nordeste: o Quinze, de Raquel de Queiroz, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 

são relatos da vida do homem comum, as dores da vida, as angústias diante 

das impossibilidades vividas. Na obra Angústia, de Graciliano Ramos, há um 

retrato das relações de poder, da existência humana é baseado na vida 

cotidiana. Essa obra revela também as crises sociais causadas pelas 

mudanças no sistema político na Era Vargas. Graciliano constrói, a partir da 

vida cotidiana das pessoas, um romance belíssimo, retratando a 

contextualização social e política da época. Mesmo os textos poéticos, tais 

como o Rio, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, nos levam 

para um cenário composto por homens e mulheres comuns, sofridos.   

A literatura de línguas estrangeiras também segue esses enredos. A 

Mãe, obra do russo Máximo Gorki, contextualiza o retrato violento da vida 

humana, do trabalhador de fábrica, das lutas operarias na Rússia no início do 

século XX.  E o mais fascinante, O Homem do Subsolo, de Fiódor Dostoiévski, 

fala desse homem ordinário. Então, a partir desses exemplos, entendo que 

posso escrever sobre a cultura a partir das narrativas dos homens do campo, 

de uma vida simples vivida longe das cidades. Todos esses autores 

escreveram inspirados em tempos que viveram em contextos sociais que foram 

participantes. Assim como Richard Hoggart (1973), ao descrever As Utilizações 

da Cultura; aspectos da vida cultural da classe trabalhadora, utilizando como 

fonte seu conhecimento, suas experiências vividas, escreve sobre sua família, 

suas lembranças da juventude; destacando as experiências da vida sofrida de 
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sua avó e sua mãe. A paisagem construída no texto pelo autor são memórias 

do bairro, da comunidade urbana onde viveu sua juventude.  A arte, a cultura e 

a vida estão intrinsecamente ligadas.  

A escrita da história é um construto, uma análise resultante do 

conhecimento do pesquisador, somado às informações das fontes, à luz da 

teoria e da metodologia da pesquisa. Os trabalhos de pesquisas trazem as 

subjetividades, a identidade do pesquisador, uma ideologia. Escrever a história 

de forma literária sobre grupos sociais silenciados por séculos, postos as 

margens da história, estrangeiros na sua própria terra, são contribuições a 

história como disciplina, na tentativa de torná-la mais atrativa para as séries 

iniciais. Seguindo o caminho da nova história cultural, uma história 

antropológica. Com isso, essa história cultural, construída com base nas lutas 

sociais dos menos favorecidos, dos homens fracos, ordinários, sai dos porões, 

dos sótãos empoeirados, onde predominam os ecos das vozes dos fantasmas 

do poder, e passam a caminhar por picadas, trilhas e carreadores arejados.  

Desnaturalizando as reproduções das injustiças sociais sofridas por grupos que 

não detém o poder da palavra e que participam ativamente, diretamente das 

elaborações das normas, regras e leis da sociedade. É preciso abandonar as 

luvas e máscaras para escrever a história, é preciso usar os sentidos humanos. 

Estes precisam ser vistos, admirados e analisados. Ser ouvida e amplificada, 

essa história carregada de sabores, paladares precisa ser tocada, 

cumprimentada, abraçada. Sentir seus cheiros: o suor do trabalhador, o 

perfume das frutas e das flores.  Uma história viva, inclusiva, que valoriza as 

variedades culturais.  

Todos os trabalhos de pesquisas na área das Ciências Humanas são 

inacabados, não são verdades absolutas, são passivos de aprofundamento na 

busca de dados, novos métodos de análises. Então, as conclusões aqui são 

provisórias, talvez uma pequena pista para futuros pesquisadores ampliarem 

os estudos sobre as várias formas culturais dos homens e mulheres comuns. 

Não só nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas.   

 

 

 



196 

 

 

 

Bibliográficas 

 

BBC, Brasil. Pelo 5º ano, Brasil é líder em mortes em conflitos de terra; 
Rondônia é Estado mais violento no campo. 2016. Disponível em; 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36580912. Acessado em; 15/03/2017. 

BECKER, Bertha. K.l. Fronteira Amazônica: questões sobre a gestão do 
território. Brasília: UNB/UFRJ, 1995.    

BOBBIO, Norberto. DICIONÁRIO DE POLÍTICA. - Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1998.  
 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro-RJ: Editora Bertrand 

Brasil, 2012. 

BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Editora Jose Olympio; Rio de 
Janeiro – RJ 2011. 

BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Media; Europa, 1500 – 1800. 
Companhia das Letras 2010. São Paulo – SP.   

CAVALCANTE, Washington Heleno. O Posto Indígena Rodolpho Miranda e 
os Índios Arikemes: processo desagregação cultural sob a tutela do SPI. 
2014. 
Disponível;http://www.congressohistóriajatai.org/anais2014/Link%20(274).pdf . 
Acessado em; 24/10/2016  
  

CERTEAU, Michel De. A Invenção do Cotidiano: arte de fazer. Petrópolis: Editora 
Vozes, 2011. 
 

CERTEAU, M. D. GIARD, L.; MAYOL, P.; A Invenção do Cotidiano: morar, 
Cozinhar. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2012. 

 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Praticas e Representações: Rio 
de Janeiro - RJ: Editora Bertrand Brasil, 1987. 

 
CHARTIER, Roger. O Mundo Como Representação. Disponível em; 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v5n11/v5n11a10.pdf Acessado em; 11/07/2016. 
 
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: Formação do Patronato Brasileiro: 
Rio de Janeiro: Globo, 2001 
 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36580912
http://www.scielo.br/pdf/ea/v5n11/v5n11a10.pdf


197 

 

 

FERREIRA, Gustavo Henrique Cepolini. A colonização em Rondônia: lutas e 
perspectivas da agricultura camponesa. 2011. Disponível em; 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/sumario8%20(1).pdf Acessado 
em;15/02/2017.  
 
FONTANA, Josep. A história dos homens. Bauru-SP; EDUSC,2004. 
 
GASTALTO, Édison. Futebol e sociabilidade: apontamentos sobre as 
relações jocosas futebolísticas. Esporte e Sociedade, número3, Jul2006/Out 
2006. Disponível em; http://www.uff.br/esportesociedade/pdf/es304.pdf 
acessado em; 07/02/2017. 

 
GINZBURG. Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História. São 
Paulo- SP: Companhia Das Letras, 2014. 
 
HÉBETTE, Jean. Cruzando a Fronteira: 30 Anos de Estudo do Campesinato 
na Amazônia. Belém – PA: EDUFPA: 2004 
 
HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo – SP: EDITORA 
SCHWARCZ LTDA:2010 
 
HAESBAERT, Rogério & BRUCE, Glauco.  A DESTERRITORIALIZAÇÃO NA OBRA 

DE DELEUZE E GUATTARI.Disponível em;file:///C:/Users/usuario/Downloads/74-
289-1-PB.pdf Acessado em 30/09/2016. 
 
LIMA, Antonio Carlos de Sousa. Sobre Indigenismo, Autoritarismo e 
Nacionalismo; considerações sobre a constituição do discurso e da pratica da 
proteção fraternal no Brasil. In; OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. 
Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro/São Paulo; 
EdUFRJ/Marco Zero, 1987.   
 
MADEIRO, Carlos. RO registra 37 mortes por conflitos agrários desde 2015, e 
lidera mortes no campo. UOL noticias 2016. Disponível em; 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/últimas-noticias/2016/09/21/com-37-mortes-
desde-2015-rondonia-vive-guerra-sangrenta-por-terras.htm Acessado em; 
05/02/2017. 
 

 
MARTINS, José de Souza. Fronteira: A Degradação do Outro Nos Confins do  
Humano. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
MARTINS, Marcio Marinho. Colonização Recente e a Luta Pela Terra em 
Rondônia.  Revista Labirinto – Ano XII, nº 16 – junho de 2012. Disponível em; 
http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO/article/viewFile/977/1001. 
Acessado em; 15/03/2017. 
 
MENDONÇA, Renata. Pelo 4º ano seguido, Brasil lidera o ranking de 
violência no campo. BBC Brasil 2015. Disponível em; 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/74-289-1-PB.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/74-289-1-PB.pdf
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/09/21/com-37-mortes-desde-2015-rondonia-vive-guerra-sangrenta-por-terras.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/09/21/com-37-mortes-desde-2015-rondonia-vive-guerra-sangrenta-por-terras.htm
http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO/article/viewFile/977/1001


198 

 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150419_relatorio_mortes_ativi
stas_rm. Acessado em; 10/03/2017.  
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. HUCITEC-ABRASCO – São Paulo, Rio de Janeiro, 1996 
 
MOISÉS, José Álvaro. Os Brasileiros e a Democracia: Bases sócio-políticas 
da legitimidade democrática. São Paulo: Editora Ática, 1995.  

NEVES, Josélia Gomes. Pedagogia Arqueantropológica: na trilha dos Urupá. 
http://www.partes.com.br/educacao/urupa.asp Acessado em 14/04/2014. 

NEVES, Josélia Gomes. Na Trilha dos Urupá: Estudos de Antropologia 

Etnopedagógia. 2016. Disponível em: file:///C:/Users/usuario/Downloads/382-

1432-1-PB.pdf  Acessado em:  24/10/2016. 

 NOTZOLD,Ana Lúcia Vulfe; BRINGMANN  Sandor Fernando.  O Serviço de 

Proteção aos Índios e os Projetos de Desenvolvimento dos postos 

indígenas: o Programa Pecuário e a Campanha do Trigo entre os Kaingang da 

IR7. 2013. Disponível em   https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/193/187 . 

Acessado em;24/10/2016. 

 OLIVEIRA FILHO, João Pacheco. O caboclo e o brabo. Encontros com a 

Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, v.11, p.101-40, 1979.  

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Conflitos no Campo Brasil 2015. 

Disponível em 

https://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/send/41-

conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14019-conflitos-no-campo-

brasil%202015?option=com_jdownloads. Acessado em 06/02/2017.  

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. Belo Horizonte: 
Autentica Editora, 2014 

PONTES, Felipe. Numero de mortes por conflitos no campo em 2015 é o 
maior em 12 anos. EBC Agencia Brasil. 2016. Disponível em; 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-01/numero-de-
mortes-por-conflitos-no-campo-em-2015-e-o-maior-em-12. Acessado em; 
28q02/2017.  

PORTELLI, Alessandro. Projeto História; história e oralidade. Revista do 
programa de estudos pós-graduados em história e do departamento de história 
PUC-SP.  EDUC 2001. 

RABELO, Agnaldo Wanderson Santos. Michelet, Desesperança e Fúria na 
Idade Media; Nasce a Feiticeira. 2011. Disponível em;  
http://www3.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/wpcontent/uploads/2012/01/Agnald
o-Rabelo.pdf  Acessado em 23/03/2017 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150419_relatorio_mortes_ativistas_rm
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150419_relatorio_mortes_ativistas_rm
http://www.partes.com.br/educacao/urupa.asp
file:///C:/Users/usuario/Downloads/382-1432-1-PB.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/382-1432-1-PB.pdf
https://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14019-conflitos-no-campo-brasil%202015?option=com_jdownloads
https://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14019-conflitos-no-campo-brasil%202015?option=com_jdownloads
https://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14019-conflitos-no-campo-brasil%202015?option=com_jdownloads
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-01/numero-de-mortes-por-conflitos-no-campo-em-2015-e-o-maior-em-12
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-01/numero-de-mortes-por-conflitos-no-campo-em-2015-e-o-maior-em-12
http://www3.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/wpcontent/uploads/2012/01/Agnaldo-Rabelo.pdf
http://www3.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/wpcontent/uploads/2012/01/Agnaldo-Rabelo.pdf


199 

 

 

RABELO, Antonio Claudio. Amazônia: uma fronteira volátil. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142013000200014&script=sci_artt
ext Acessado em 01 03 2015. 

SANTOS, Nilson. Seringueiros da Amazônia; sobreviventes da fartura. 2002. 
Disponível em;  http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-
07052002-130429/pt-br.php  Acessado em 12/04/2017. 

SANTOS. Vanubia Sampaio dos. O Processo de Ocupação de Rondônia e o 
Impacto Sobre a Cultura Indígena. 2015. Disponível em; 
https://seer.ufs.br/index.php/forumidentidades/article/viewFile/4267/3544. 
Acessado em; 16/03/2017.  

SILVEIRA, Éder da Silva. História Oral e memória: pensando um perfil de 
historiador etnográfico. Disponível em;  
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/835/592  
Acessado em 12/04/2017. 
 
SOUZA, Murilo Mendonça Oliveira de. & PESSOA, Vera Lúcia Salazar. A 
CONTRA-REFORMA AGRÁRIA EM RONDÔNIA: colonização agrícola, 
expropriação e violência. UFSM 2009. Disponível em; 
http://w3.ufsm.br/gpet/engrup/vengrup/anais/1/Murilo%20Mendonca_NEAT-
UFU.pdf. Acessado em; 10/03/2017. 
 
TEIXEIRA, Carlos Corrêa. Visões da Natureza: Seringueiros e colonos e 
Rondônia. EDUC São Paulo – 1999. 
 

TEIXEIRA, Marco Antônio Domingos; FONSECA, Dante Ribeiro da. História 

Regional (Rondônia). Editor Porto Velho, Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142013000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142013000200014&script=sci_arttext
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-07052002-130429/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-07052002-130429/pt-br.php
https://seer.ufs.br/index.php/forumidentidades/article/viewFile/4267/3544
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/viewFile/835/592
http://w3.ufsm.br/gpet/engrup/vengrup/anais/1/Murilo%20Mendonca_NEAT-UFU.pdf
http://w3.ufsm.br/gpet/engrup/vengrup/anais/1/Murilo%20Mendonca_NEAT-UFU.pdf


200 

 

 

Anexos A  

Quadro de imagens I 

Figura 1; mapa do Brasil, localizando Estado de Rondônia 

 

Fonte: https://wikioso.org/qual-a-sigla-de-rondonia-estado-de-rondonia-sigla/ 

Acessado em: 07/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://wikioso.org/qual-a-sigla-de-rondonia-estado-de-rondonia-sigla/
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Figura 2 

Mapa do Estado de Rondônia, localizando o município de Urupá.  

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rondonia_Municip_Urupa.svg 

Acessado em: 07/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rondonia_Municip_Urupa.svg
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Figura 3 

Mapa do município de Urupá 

 

 

Fonte: imagem cedida pela prefeitura do município de Urupá 
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Figura 4 

Mapa da cidade de Urupá.  

 

 

 

Fonte: imagem cedida pela prefeitura do município de Urupá 
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Quadro de imagens II; casa e utensílios utilizados nos seringais 

Figura 1 

Modelo de casa na colocação, construída pelo seringueiro. 

 

 

Fonte; https://www.flickr.com/photos/zeiger/4177279125/  acessado em 

22/05/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/zeiger/4177279125/
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Figura 2 

Casa de farinha. A imagem é dos Jarawara pertencem aos povos indígenas 

pouco conhecidos da região dos rios Juruá e Purus. Mas esse é um modelo 

usados pelos seringueiros nas colocação. As construções eram improvisadas. 

 

Fonte; https://img.socioambiental.org/d/210905-1/jarawara_3.jpg acessada em 

22/05/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://img.socioambiental.org/d/210905-1/jarawara_3.jpg%20acessada%20em%2022/05/2017
https://img.socioambiental.org/d/210905-1/jarawara_3.jpg%20acessada%20em%2022/05/2017
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Figura 3 

Seringueiro no fim do dia,defumando a borracha 

 

 

Fonte;  http://acpurus.com/portal/wp-content/uploads/2013/10/109-7.jpg 

acessada em 22/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acpurus.com/portal/wp-content/uploads/2013/10/109-7.jpg%20acessada%20em%2022/05/2017
http://acpurus.com/portal/wp-content/uploads/2013/10/109-7.jpg%20acessada%20em%2022/05/2017
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Figura 4 

Faca usada para cortar a seringueira 

 

 

 

Fonte; http://www.casadoadubo.com.br/produto/723-faca-seringueira-corneta-

para-sangria-ref-7522506-aberto     acessada em 22/05/2017 
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Figura 5 

Poronga usada pelo seringueiro para iluminar trabalhar de madrugada 

 

 Fonte; https://pedemacarrao.files.wordpress.com/2014/03/poronga.jpg  

acessada em 22/05/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pedemacarrao.files.wordpress.com/2014/03/poronga.jpg
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Figura 6 

Seringueira, corte na modalidade espinha de peixe. Nesta modalidade o 

seringueiro podia fazer até quatro riscos no dia. 

 

 

Fonte;  http://photos1.blogger.com/blogger/5652/197/1600/PTNL031.jpg   

acessada em 22/05/2017 

 

http://photos1.blogger.com/blogger/5652/197/1600/PTNL031.jpg
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Figura 7 

Seringueira, corte na modalidade bandeira. Nesta modalidade, o seringueiro  

fazia dois cortes no dia, arvores com menor diâmetro.  

 

 

Fonte; http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/n_programa_mt_31924.jpg  

acessada em 22/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/n_programa_mt_31924.jpg
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ANEXOS B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Questionário 
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ANEXO C 

Levantamentos feitos pelos técnicos da Emater no Projeto Assentamento 

Urupá 1984/85. Linha T2. Representante da linha, Milton 
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Levantamento feito na linha T 11. Extensionista da Emater, Mário Ney 

Nunes. 
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Levantamento feito na linha T 13. Extensionista da Emater, Mário Ney Nunes 
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Relatório descritivo da linha C 2. Responsável, Jaime 
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Relatório descritivo da linha T 4. Responsável Jaime 
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Oficio de nomeação do primeiro Coordenador Técnico para Projeto 

Assentamento Urupá.  

 

 


