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(...) é o colonialismo que cria o patriotismo dos 
colonizados. Mantidos por um sistema opressivo no 
nível do animal, não desfrutam de nenhum direito, 
sequer o de viver, e sua condição piora a cada dia: 
quando um povo não tem outro recurso a não ser 
escolher o seu tipo de morte, quando só recebeu de 
seus opressores um único presente, o desespero, o que 
lhe resta perder? 

  Jean-Paul Sartre 



RESUMO 
 

 A presente dissertação tem como objetivo compreender os mecanismos constituintes da 
atual sociedade do município de Vilhena e a trajetória histórica que permitiu a sua chegada ao 
patamar atual. Entretanto, a proposta do trabalho vai além do exame de mecanismos e se lança 
sobre o estudo do colonialismo, uma vez que parte da premissa de que essa prática foi constante 
durante todo o percurso histórico de colonização da região de Vilhena e, para tanto, se vale de 
obras de estudiosos desse tema, como Frantz Fanon, Albert Memmi e Edward Said. O trabalho 
pretende também fazer, tangencialmente, a recuperação do percurso sócio-histórico da formação 
do Estado de Rondônia e, para tanto, recorre a autores e pesquisadores de alcance regional como 
Ari Miguel Teixeira Ott, Arneide Bandeira Cemin, Sandro Adalberto Colferai, Amizael Gomes 
da Silva, Ovídio Amélio de Oliveira, José Lopes de Oliveira, entre outros. Por fim a pesquisa se 
volta a algumas edições do principal semanário da região (Jornal Folha do Sul) a fim de constatar 
a idéia inicial: a de que a ocupação de Vilhena foi balizada por um espesso processo de 
colonialismo. 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims at understanding the mechanisms which the current Vilhena city social 
structure was forged from, as well as the gone through historical path which had a decisive  share 
in building its present conformation. The proposal goes further and glances over the colonialism 
studies since it proposes the colonialist practices were present all over the historical colonization 
course of the Vilhena region. For this purpose, this work has as a research basis scholar studies 
such as the ones from Frantz Fanon, Albert Memmi, and Edward Said. T’his work outranges 
Vilhena city limits and goes further into Rondônia State’s territory, so, regional researchers’ 
books will be examined, such as the ones from Ari Miguel Teixeira Ott, Arneide Bandeira Cemin, 
Sandro Adalberto Colferai, Amizael Gomes da Silva, Ovideo Amelio de Oliveira, José Lopes de 
Oliveira, among others. At last, the research examines some editions of the most important 
regional weekly newspaper (Folha do Sul) in order to corroborate the initial proposal: that the 
Vilhena’s occupation process was framed by strong colonialism practices. 

 

Keywords: Colonization; Colonialism; Development; Amazon; Rondônia; Vilhena. 
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INTRODUÇÃO 

 

A bem da verdade, o presente trabalho começou em 2007. Onze de janeiro de 2007. Esse 

foi o dia exato em que o pesquisador chegou – como morador – a Vilhena. Desde o início, a 

percepção era a de estar num lugar diferente de tudo o que já havia conhecido até então em 

Rondônia. Já havia passado pela cidade algumas vezes, mas sempre rapidamente e sem contatos 

mais aprofundados com os moradores locais. Percebeu também, nessas visitas, que a população 

local estampava um orgulho por ser e pertencer ao município e àquela coletividade. De início 

várias perguntas foram sendo formuladas consciente ou inconscientemente. E elas exigiam 

respostas. 

 A percepção que se tem em Vilhena, de acordo com seus próprios moradores, é de que se 

está na melhor cidade do Estado. Melhor em todos os sentidos: um município bem urbanizado, 

próspero, com belas edificações, asseada e com um clima sempre ameno que lhe rende o rótulo 

de “Cidade Clima da Amazônia”. Reforça esse sentimento o fato de Vilhena ostentar o título de 

maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de Rondônia e o 9º maior da região Norte do 

Brasil. 

Como se não bastasse, o “Portal da Amazônia” – assim chamada por ser considerada a 

porta de entrada para a Amazônia Ocidental – ostenta números robustos para as suas variadas 

atividades econômicas. Um exemplo: a produção de grãos, em especial a soja, cresceu a partir de 

1999, quando Vilhena era praticamente o único município produtor de Rondônia, com 11,8 mil 

hectares plantados. Hoje já são 45 mil hectares plantados de um total de 110 mil hectares em todo 

o Estado1. O aumento de área plantada com soja e outros tipos de grãos, como arroz e milho, 

foram significativos nos anos seguintes, chegando a atingir 80 mil hectares em 2005. 

A ocupação efetiva dos municípios do centro-sul do Estado de Rondônia se deu 

principalmente a partir dos primeiros anos da década de 1970, por meio de programas estatais de 

incentivo à migração. De acordo com dados de sensos do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística –, a população de Rondônia em 1970 era de 113.679 habitantes, que chegou 

a 492.744 mil em 1980, sendo que a maior parte dos imigrantes que chegou ao Estado neste 

                                                 
1 Fonte: Vicente Godói / Embrapa Vilhena 
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período se fixou na zona rural, distante da Capital. A população da região sul do Estado, que 

antes de 1977, correspondia apenas ao município de Vilhena, era de 4.597 habitantes em 1970, e 

atingiu 60.381 habitantes em 1980, segundo a mesma fonte, chegando em 2005 a 126.295 

habitantes. 

A indústria madeireira voltada para a exportação teve o seu auge durante a década de 

1980, período em que foi responsável, quase de forma isolada, pela economia de boa parte das 

regiões central e sul de Rondônia. Com a decadência desta atividade, já no início da década de 

1990, as clareiras existentes passaram a ser utilizadas para a pecuária em larga escala. 

No sul de Rondônia, a pecuária teve crescimento acentuado até o final da década de 1990, 

quando passou a dividir espaço com a agricultura extensiva, que cresceu nos municípios onde há 

topografia favorável para mecanização. O rebanho, que era de 1,5 milhão de cabeças de gado em 

1999, caiu a um terço deste número até o ano seguinte e se manteve em níveis que pouco se 

alteraram até 2005. 

Toda a sociedade acompanhou a evolução dos setores produtivos. Se for considerado que 

se trata de uma sociedade que tem como seus principais representantes imigrantes de outros 

Estados que se fixaram em Vilhena por conta da oferta de terra, pode-se ter uma explicação para 

a facilidade com a qual o modelo de desenvolvimento, baseado na exploração de recursos 

naturais, foi aceito. 

O discurso hegemônico no Cone Sul seria, dessa forma, o das pessoas que chegaram ao 

Estado nas décadas de 1970 e 1980 e se estabeleceram de acordo com o modelo vigente na época, 

que obrigava a exploração de recursos naturais. Além de ser o grupo mais numeroso, em função 

da imigração intensa ocorrida neste período, é deste grupo que emergem os indivíduos que 

assumem o controle político da sociedade vilhenense e se destacam aqueles que detêm o poder 

econômico. A partir destas premissas se estabelece a classe hegemônica local, passando a irradiar 

sua própria ideologia, baseada na exploração de terras e em um modelo econômico próprio. Tudo 

isso completamente à revelia do homem que ali estava originalmente – o indígena e populações 

tradicionais. 

 Vilhena realmente é diferente de tudo o que existe em Rondônia. A começar pelo modelo 

de ocupação dessas terras pelos colonos. Enquanto os PIC’s do INCRA disseminados por outras 

regiões do Estado atraíram principalmente trabalhadores rurais sem terra, em Vilhena as terras 
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foram divididas em grandes propriedades (mínimo de 2,4 mil hectares) e leiloadas. Ou seja, na 

cidade em questão aportaram médios e grandes proprietários rurais, empresários e profissionais 

liberais capitalizados o suficiente para investir no agronegócio, estabelecendo um perfil agrícola 

diferenciado, bem como práticas culturais específicas. 

 É preciso lembrar que esse território não era um mero espaço vazio quando se deu o início 

da sua ocupação, na década de 1960. Vilhena não fugiu à regra de toda a Amazônia: a região era 

ocupada por índios, como constata Amizael Gomes da Silva em “Conhecer Rondônia” (1976, p. 

23), e Claude Lévi-Straus em “Tristes Trópicos” (1996, p. 288). Além disso, há testemunhas 

vivas de que a região era também habitada por ribeirinhos que iam e vinham pela “Estrada de 

Rondon”2. 

 Por outro lado, não é mais possível falar em “povos da Amazônia” enxergando apenas as 

populações tradicionais. A paisagem amazônica foi modificada e os responsáveis por essa 

subversão já fazem parte desse meio. São garimpeiros, mateiros, pecuaristas, madeireiros, 

agricultores, empresários, médicos, advogados etc. Eles chegaram mais intensivamente a partir 

dos anos de 1970 e se somaram a ribeirinhos, seringueiros, pescadores e índios. É óbvio que essa 

aproximação não se deu sem conflitos – especialmente na esfera cultural. “Se há posições 

ambientalistas, preservacionistas, expostas e aceitas fora da Amazônia, dentro dela há plena 

circulação e aceitação de discursos em prol da intervenção na natureza, corroborando princípios 

desenvolvimentistas sob o signo do progresso.” (COLFERAI, 2010, p. 15). 

 Neste trabalho, dissertaremos sobre o colonialismo buscando um entendimento do 

fenômeno em escala global para, em seguida, transportar a temática para a esfera local, uma vez 

que partimos da idéia de que o território atualmente ocupado pelo município de Vilhena não era 

um espaço vazio. Ali vivia gente e a apropriação da área pelos colonos não se deu sem conflitos. 

Para tanto, buscou-se embasamento teórico em estudiosos do tema, como Edward Said, Leo 

Houberman, Albert Memmi e Frantz Fanon. 

 Para se chegar a Vilhena, o pesquisador optou por começar dissertando sobre a ocupação 

da Amazônia, num primeiro momento, e de Rondônia, num segundo momento. Além de autores 

que estudaram o fenômeno da ocupação amazônica (Amizael Gomes da Silva, José Lopes de 

Oliveira, Ovídio Amélio de Oliveira), optou-se por pesquisadores que desenvolveram seus 

                                                 
2  Nome dado por Roquette-Pinto ao varadouro de 40 metros de largura que recebeu a instalação das Linhas 
Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, que viria a orientar, anos mais tarde, a construção da 
rodovia BR-364 (Francisco Matias – http://www.gentedeopiniao.com.br/lerConteudo.php?news=44119). 
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trabalhos tendo a região como corpus, com destaque para Ari Miguel Teixeira Ott, Arneide 

Bandeira Cemim e Sandro Adalberto Colferai. 

 O objetivo central da pesquisa é verificar se, de fato, a ocupação de Vilhena se deu sob a 

égide do colonialismo e se esse discurso prevalece até os dias atuais. Para tanto, tomou-se como 

corpus de pesquisa quatro edições comemorativas do aniversário de Vilhena publicadas pelo 

jornal Folha do Sul. Essa opção se deu por ser esse o maior e mais influente da região, além de 

características próprias dos meios de comunicação em Rondônia. Se a proposta é analisar os 

discursos produzidos no Estado e nele consumidos, tem-se de levar em conta que o espaço 

dedicado à programação local nas emissoras de televisão é diminuto e, por conseqüência, as 

mensagens sobre Rondônia são insuficientes para análise, problema esse agravado quando se 

levar em consideração a produção sobre Vilhena. Nesse ambiente, o jornal Folha do Sul, embora 

com uma tiragem bastante limitada, apresenta a melhor circulação no sul do Estado e se converte 

no veículo mais representativo da região. A análise desse material jornalístico será executada 

pelo método da Análise de Conteúdo (AC), que será detalhado em capítulo dedicado a 

metodologia. 

 Definido o corpus, cumpre dissertar agora sobre o objeto de estudo. E este não é a cidade 

de Vilhena, nem a sua sociedade, e tampouco a sua formação social. O objeto, aqui, é o processo 

de “constituição” dessa sociedade. Isso significa dizer que a análise recai sobre a “condição”, 

“estado”, “situação”, “posição” dessa sociedade, aproximando-se da idéia de “forma” e 

“estrutura”. Além do aspecto estrutural da “formação”, essa palavra carrega outro elemento da 

estrutura que é o aspecto do “funcionamento”. Ou seja, não se restringe ao aspecto estrutural da 

formação. Indica também o modo como essa sociedade funciona, e isso pode ser demonstrado 

tanto de forma sincrônica (estruturalismo) como de forma diacrônica, histórica (marxismo). É por 

isso que se fez opção metodológica pela Dialética Histórico-Estrutural (DHE), método adequado 

para os objetivos propostos e que será detalhadamente explicado em capítulo específico. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ESTABELECENDO MÉTODOS 

1.1. A DIALÉTICA HISTÓRICO-ESTRUTURAL (DHE) 

O princípio do trabalho científico é a clareza dos métodos e procedimentos metodológicos 

com os quais se pretende abordar o objeto proposto. Assim, torna-se fundamental saber com 

exatidão de onde se quer sair e onde se quer chegar. “O estudo deve dizer do objeto algo que 

ainda não foi dito ou rever sob uma óptica diferente o que já se disse” (ECO, 2000, p. 22). Nesta 

perspectiva, tomamos aqui como campo de observação a cidade de Vilhena, localizada a 700 

quilômetros de Porto Velho, na região denominada Cone Sul do Estado de Rondônia. Tendo em 

vista o modo como se deu a sua formação, quem veio habitá-la durante o período da colonização 

agrícola do Estado? Que práticas introduziram na região? Como essa nova população influenciou 

a conformação da atual sociedade vilhenense? Eis aí algumas perguntas a serem respondidas ao 

longo do trabalho. 

Para tanto, faz-se aqui uma opção metodológica específica: a Dialética Histórico-

Estrutural (DHE). Ela parte do pressuposto de que “toda formação social é suficientemente 

contraditória para ser historicamente superável” (DEMO, 1995, pp. 89, 90). Assim, sempre 

haverá uma dinâmica histórica que altera a realidade social e prepara o terreno para que essa seja 

superada, confirmando assim os pressupostos da DHE de que exista uma relação dialética 

estabelecida, como entre objetividade e subjetividade ou entre as formas sobre as quais se 

estrutura a sociedade – uma noção de conhecimento que tem na dinâmica histórica seu ponto de 

partida. 

[...] nos parece (a DHE) a mais consentânea com a realidade histórica, porque 
equilibra a contento o jogo das condições objetivas e subjetivas. [...] Só é tratável 
dialeticamente o fenômeno tipicamente histórico. [...] A história se “move” por leis 
necessárias objetivas, mas a par de seu lado objetivo natural, possui o lado subjetivo, 
político, de conquista humana cultural (DEMO, 1995, p. 88). 

Não é a ciência apenas e tão somente uma análise estrutural rígida e formal, mas é, antes 

de tudo, um projeto subjetivo. É desafio da DHE, então, equilibrar os fatores fundamentais da 

relação teórica e prática. A DHE parte do pressuposto de que toda formação histórica é 

constituída por uma “unidade de contrários” que alimenta uma estrutura de conflito social. 
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Segundo Demo (1995), a formação social apresenta o aspecto formativo histórico, sempre 

dinâmico, na unidade de contrários, ou seja, gesta dentro de si as condições de aparecimento da 

nova fase. A dinâmica histórica basilar desta idéia é a trilogia “tese”, “antítese” e “síntese” – o 

conflito se desenvolve e toma corpo nas duas primeiras e a última representa a negociação social 

acabada e, por consequência, a nova realidade social. 

No caso da presente pesquisa, presencia-se a trilogia referida: a tese é a existência de 

comunidades extrativistas e indígenas que conviviam em relativa harmonia e numa relação de 

respeito com o meio ambiente; a antítese é a chegada de colonos, a partir de 1960, que ignoraram 

a existência dos primeiros e partiram para a missão de ocupar um espaço tido como “vazio” e 

subjugar o meio, subvertendo-o às suas vontades e objetivos. Está ai estabelecido um conflito 

social cujo resultado (síntese) é a atual sociedade vilhenense. Nesta sociedade, um grupo se 

impôs e estabeleceu a sua hegemonia cultural, política, econômica, administrativa etc., enquanto 

outro grupo foi deslocado, expulso (caso dos indígenas) ou assimilado pela nova ordem na 

condição de “exército industrial de reserva”. E assim, estão criadas as condições necessárias para 

uma nova “unidade de contrários”, ou seja, a sociedade hoje hegemônica em Vilhena pode não 

ser a definitiva, visto que as condições históricas se modificaram ao longo desses mais de 50 anos. 

É exatamente o resultado da “unidade de contrários” que diferencia a DHE da dialética 

marxista. Tendo nascido com Hegel, foi Karl Marx (1818-1883) quem inverteu a dialética para o 

campo do materialismo histórico, ou seja, ela passou a ser utilizada para explicar as relações 

sociais de produção (realidade material pela qual o homem consegue os meios necessários à sua 

sobrevivência com o seu trabalho) em suas transições dos modos de produção através da luta de 

classes (esse o verdadeiro motor da história). Nesses termos, a exemplo da DHE, a dialética 

marxista também consagra a trilogia tese, antítese e síntese pelo movimento histórico 

denominado “luta de classes”. É assim que Marx explica que os conflitos de interesse entre o 

escravo e o seu senhor, somados às crises estruturais, deram origem ao feudalismo; mais tarde, o 

conflito entre servo e senhor feudal cria as condições para o surgimento do pré-capitalismo, num 

primeiro momento, e do próprio capitalismo, num segundo momento. 

Em seus estudos, Karl Marx não estabelece uma data, mas um evento para a estabilização 

da “unidade dos contrários”. Este seria a queda do capitalismo como sistema produtivo 



18 
 

 

hegemônico, enrolado em suas próprias contradições, e a ascensão de um regime socialista global 

– a ditadura do proletariado. Esta seria, por assim dizer, a última e definitiva síntese. 

A DHE afirma que toda tese carrega consigo o seu oposto (antítese), e que o choque entre 

as duas sempre haverá de ser inevitável, gerando assim nova síntese (a negociação social acabada 

e, por conseqüência, a nova realidade social). Temos então que uma nova realidade social se 

impõe, constituindo nova tese. Essa carrega em seu bojo o seu contraditório (antítese), o que vai 

gerar nova síntese. E assim será indefinidamente, visto que esse ciclo é infinito. Para a DHE nada 

é eterno: tudo está em perpétua transformação, visto que tudo está condicionado à história e esta é 

viva e dinâmica. “Toda formação histórica está sempre em transição.” (DEMO, 1995, p. 90, 

grifo do autor). 

Podemos dizer que a alma da dialética é o conceito de antítese (grifo do autor). 
Quer dizer que toda realidade social gera, por dinâmica interna própria, seu contrário, 
ou as condições objetivas e subjetivas para a sua superação. A antítese alimenta-se 
da estrutura do conflito social, tornando-se também marca estrutural da história, que 
caminha por antíteses. (DEMO, 1995, p. 91). 

De acordo com a DHE, o indivíduo não é realidade social por si só, uma vez que é gerado 

em sociedade. Não é possível isolá-lo. Mas é possível isolar metodologicamente um componente 

desde que não se perca de vista a noção de que o todo é mais do que a soma das partes. Neste 

sentido, a DHE reconhece com igual relevância as condições objetivas e subjetivas da história. 

Pela distinção entre condições objetivas e subjetivas alcança-se a dimensão quantitativa e 

qualitativa da realidade social, sendo as condições objetivas mais facilmente expressas pelas 

quantidades, enquanto as condições subjetivas se fazem observar pela dimensão qualitativa. 

A DHE aponta possíveis direções para uma leitura consistente acerca de uma determinada 

formação social. É necessário, para tanto, que se tenha clareza de que a estrutura global da 

sociedade é constituída por estruturas regionais: estrutura econômica, estrutura jurídico-política e 

estrutura ideológica. Por suas características intrínsecas, a estrutura global possibilita a 

dominação de uma estrutura regional por outra, e este papel de dominação nem sempre cabe à 

estrutura econômica – mas esta é determinante em última instância. Daí porque a DHE se 

apresenta como opção metodológica viável para analisar a realidade social imersa no modo de 

produção capitalista. “[...] seria pensável aplicar a dialética também a microfenômenos, a 

comunidades, por exemplo, embora prevaleça o sentido de totalidade.” (DEMO, 1995, p. 90, 

grifo do autor). É esse o caso de Vilhena atualmente. 
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1.2. A ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Se a metodologia global adotada neste trabalho é a Dialética Histórico-Estrutural (DHE), 

para a sua eficácia faz-se necessário combiná-la com um método específico a ser aplicado no 

último capítulo do mesmo: a Análise de Conteúdo (AC). “Nem sempre um método é adotado 

rigorosa ou exclusivamente numa investigação. Com freqüência, dois ou mais métodos são 

combinados. Isto porque nem sempre um único método é suficiente para orientar todos os 

procedimentos a serem desenvolvidos ao longo da investigação” (GIL, 1999, p. 33). Nessa 

perspectiva e partindo da idéia de que o discurso colonialista adotado durante o processo de 

colonização de Vilhena vai se manifestar em algumas edições comemorativas do aniversário do 

município publicadas pelo principal jornal semanal da região, o Folha do Sul, acreditamos que a 

AC ofereça as técnicas e ferramentas necessárias para tal constatação: 

A Análise de Conteúdo busca a essência de um texto nos detalhes das informações, 
dados e evidências disponíveis. Não trabalha somente com o texto de per se, mas 
também com detalhes do contexto. O interesse não se restringe à descrição dos 
conteúdos. Deseja-se inferir sobre o todo da comunicação. Entre a descrição e a 
interpretação interpõe-se a inferência. Buscam-se entendimentos sobre as causas e 
antecedentes da mensagem, bem como seus efeitos e consequências. (MARTINS & 
THEÓPHILO, 2007, p. 96). 

De acordo com Roque Moraes (1999), “A análise de conteúdo constitui uma metodologia 

de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documento e textos”. 

Assim, a AC transcende a simplicidade da técnica de análise de dados: aprofunda-se na 

representação de uma abordagem metodológica com características próprias e possibilidades 

infinitas, uma vez que vai muito além de uma leitura comum na reinterpretação e compreensão 

das mensagens. Outra definição é feita por Bardin: 

A análise de conteúdo [...] é um método muito empírico, dependente do tipo de fala 
a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objectivo. Não 
existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de 
base, por vezes dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo 
adequada ao domínio e ao objectivo pretendidos tem de ser reinventada a cada 
momento, excepto para usos simples e generalizados, como é o caso do escrutínio 
próximo da descodificação e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo 
conteúdo é avaliado rapidamente por temas. (BARDIN, 1997, pp. 30, 31). 

 A AC vale-se de qualquer material de comunicação verbal ou não verbal para exercer a 

função de compreensão, interpretação e inferência a que se propõe. Interessa particularmente a 

esse trabalho de pesquisa na medida em que constitui uma metodologia de comprovada eficácia 

quando aplicada à sua vertente qualitativa, pois parte do pressuposto, no exame de um texto, de 
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suporte para capturar o seu sentido simbólico – este nem sempre é manifesto e pode ter 

significados múltiplos. 

 De acordo com Olabuenaga & Ispizúa (1989, p. 185), apud Moraes (1999), um texto pode 

conter muitos significados: a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o 

sentido percebido pelo leitor; b) o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor; 

c) um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes leitores poderão captá-la 

com sentidos diferentes e; d) um texto pode expressar um sentido do qual o próprio autor não 

esteja consciente. Assim, os textos são passíveis de investigação em diversas perspectivas. 

 Toda leitura se constitui uma interpretação e, por assim dizer, não existe leitura neutra. 

Assim, a AC surge como uma interpretação social do pesquisador com relação à percepção que o 

mesmo tem de um texto, buscando nas entrelinhas tudo aquilo que não está visível à grande gama 

de leitores. Essa metodologia enfoca o processo e o produto, ou seja, leva em consideração, em 

suas análises, tanto o emissor quanto o receptor da mensagem e a ação e motivações de cada um 

no processo comunicacional. 

 Este trabalho de AC tem por corpus uma abordagem qualitativa de quatro edições 

comemorativas do aniversário do município de Vilhena publicadas pelo jornal semanal Folha do 

Sul e, por assim dizer, é possível classificar os objetivos baseando-se numa definição de Laswell 

(apud MORAES, 1999), que caracteriza a comunicação em seis questões: 1) Quem fala? 2) Para 

dizer o que? 3) A quem? 4) De que modo? 5) Com que finalidade? 6) Com que resultados? De 

acordo com os objetivos da investigação, o pesquisador poderá se ater a uma ou mais destas 

categorias – ou até a todas. Assim também os métodos, técnicas e ferramentas de análise podem 

variar em função dos objetivos propostos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. O COLONIALISMO 

2.1. UMA INTRODUÇÃO AO TEMA 

 Dominação portuguesa no Brasil; aniquilamento da cultura e de grande parte da 

população andina; colonização da África; dominação do Oriente pela força e desprezo à sua 

cultura; influência cultural norte-americana nos países subdesenvolvidos. Eis alguns exemplos de 

colonialismo3, prática que se tornou comum a partir do século XV e se transformou no motor do 

capitalismo em sua fase de desenvolvimento. O fenômeno ocorreu tanto pela necessidade dos 

países centrais de constituírem novos mercados consumidores quanto de garantir às suas fábricas 

as matérias primas essenciais para fazer transbordar mundo afora as suas manufaturas. O 

colonialismo, no decurso da história, desnudou todas as mazelas capitalistas na medida em que 

desumanizou povos, explorou e condenou pessoas à fome e à miséria, matou, segregou, subjugou 

e humilhou gerações inteiras de seres humanos. 

 Neste capítulo a proposta é estudar o fenômeno do colonialismo, suas causas, 

consequência e operacionalidade. A começar pelo fato de que, por não ser mais admitido, no 

mundo moderno, que se explore, maltrate, mate seres semelhantes sem que se cometa crimes, 

então é premissa do colonialismo que o colonizado não é um semelhante. Pela violência ganha-se 

respeito, por um lado, e desumaniza a vítima, por outro. “[...] a ordem é rebaixar os habitantes do 

território anexado ao nível do macaco superior para justificar que o colono os trate como bestas 

de carga” (SARTRE, apud FANON, 1979, p. 9). 

O colonialismo se impõe da forma mais cruel imaginável, matando as tradições, a cultura, 

a língua, embrutecendo o colonizado, submetendo-o ao medo e à fome. Ao mundo colonial a voz 

que se impõe e se faz ouvir vem dos quartéis e delegacias. Os porta-vozes do regime são os 

soldados e os policiais. “Nas regiões coloniais [...] o soldado, por sua presença imediata, por suas 

intervenções diretas e freqüentes, [...] o aconselha, a coronhadas ou com explosões de napalm, a 

não se mexer. [...] O intermediário leva a violência à casa e ao cérebro do colonizado” (FANON, 

                                                 
3  Colonialismo é uma forma de imposição de autoridade de uma cultura sobre outra (FONTE: Marcelo 
Araújo/Infoescola). 
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1979, p. 28). Para justificar a dominação o colonizador sataniza o colonizado. Costumes, 

tradições, mitos, tudo é depravação moral. E quem atesta isso é a religião cristã que acompanha o 

colonialismo para combater a heresia, o instinto do mal. Ao relatar o sucesso da missão os 

cristãos falam do êxito causado pela injeção de alienação aplicada na população colonizada. 

Aquele povo é chamado a aderir ao branco e à igreja do branco, e não a Deus: 

A religião cristã é por excelência a instituição depositária dos mitos bíblicos e, por 
conseqüência, fiel escudeira da alienação das massas. [...] o cristianismo se tornou 
não apenas um suplemento espiritual na cultura ocidental, orientando os cidadãos a 
seguir os princípios humanitários de seu mártir, mas sim o próprio espírito do 
mundo ocidental. O homem foi destituído quase que totalmente de sua 
individualidade e passou a fazer parte da “comunidade cristã”, relegando quem 
professasse diferente fé ao fétido status de infiel, merecedor de implacável e 
exemplar execração social. (FIORI, NENEVÉ, 2011, p. 2). 

 Pela religião o colonizado não enxerga o colonizador, que consolida assim o seu domínio. 

Pelo fatalismo, Deus passa a ser a causa e a cura de todos os males, e isso faz com que o 

colonizado aceite passivamente o seu carma. Ele se conforma e exime o colonizador de qualquer 

culpa: é assim que o colonizador utiliza-se da religião para amansar o povo colonizado. Eles 

viram “cordeirinhos de Deus” e “cordeirinhos do regime”. “Todos os santos que estenderam a 

outra face, que perdoaram as ofensas, que receberam sem sobressalto os escarros e os insultos, 

são explicados e dados como exemplo.” (FANON, 1979, p. 51). 

 Albert Memmi (2007) escreve que as igrejas (católica ou protestante) foram peças 

valiosas para o complexo colonial ao dar boa consciência ao colonizado, educando-o, abrandando 

seus ânimos, fazendo com que aceite sua situação como desígnio divino. Enfim, as igrejas 

contribuíram – e muito – para que a colonização fosse aceita pelo nativo. Apesar disso, o 

colonialista jamais favoreceu seriamente a conversão religiosa do nativo. Por esta ótica, a aliança 

entre as igrejas e o complexo colonial foi estratégica e muito proveitosa enquanto durou. 

Entretanto, quando o colonialismo passa a mostrar a sua verdadeira face e se revela cruel e mortal, 

a igreja não mais o defende e, em alguns casos, até o ataca. 

 A igreja ajudou o colonialismo e foi recompensada por isso com terras, terrenos e 

subvenções, entretanto, o complexo colonial nunca desejou a conversão de todos os colonizados, 

visto que isso representaria a dissipação da relação colonial. “A conversão do colonizado à 

religião do colonizador teria sido uma etapa no caminho da assimilação” (MEMMI, 2007, p. 109). 

Foi essa uma das razões do fracasso das missões coloniais. 
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2.2. OS INTELECTUAIS 

 Os intelectuais colonizados iniciam-se ainda jovens. Os “melhores” adolescentes nativos 

são detectados e enviados à metrópole para receber um banho de cultura ocidental para, depois, 

serem recambiados “adulterados”. Nas palavras de Fanon (1979), trata-se de um “indigenato de 

elite”. São esses adolescentes que, em maior medida, vão constituir a elite intelectual colonizada 

– ou vão influenciar outros que não conheceram a metrópole. 

 Os intelectuais colonizados dialogam com a burguesia colonialista. Aqueles que seguem 

estes, imbuídos do espírito da metrópole, lutam pela harmonia entre colonizado e colonizador. O 

colonialismo se infiltrou nele e hoje molda o seu modo de pensar. Para essa categoria, a harmonia, 

e não a libertação, é o melhor cenário. Pelos esforços receberão quadros administrativos, quadros 

técnicos, funções especializadas e outras gratificações. 

 O intelectual colonizado aprende com a metrópole a ser individualista, de forma que a 

sorte dos seus bem pouco o incomoda. Passam a ser ladinos, astutos, ardilosos: 

Meninos mimados ontem pelo colonialismo, hoje pela autoridade nacional, eles 
organizam a pilhagem dos poucos recursos nacionais. Implacáveis, erguem-se por 
meio das mamatas ou dos roubos legais – operações de importação e exportação, 
sociedades anônimas, especulações na bolsa, cavações – acima dessa miséria hoje 
nacional. Reclamam com insistência a nacionalização das atividades comerciais, isto 
é, a reserva dos mercados e das boas oportunidades exclusivamente para os 
nacionais. Doutrinalmente, proclamam a necessidade imperiosa de nacionalizar o 
roubo da nação. (FANON, 1979, p. 36). 

 O colonizador não quer compartilhar a sua cultura. Para assimilar a cultura do dominador, 

o colonizado tem de pagar um preço: pensar de acordo com a elite colonial. Com capacidade 

limitada para o diálogo, esse intelectual vira presa fácil para o populismo. Trata-se de um 

oportunista. E, ao aceitar pensar como a elite colonial, o intelectual colonizado passa a ter como 

inimigo ninguém mais ninguém menos do que os próprios conterrâneos. 

2.3. DESCOLONIZAÇÃO: A VIOLÊNCIA EM MARCHA 

 O colonizado tem dificuldades para compreender os signos que lhes são impostos pelo 

mundo colonial. Como nunca sabe se rompeu os limites, sente-se eternamente culpado. O nativo 

é muscular, é pouco intelectualizado e agressivo por natureza. Um dos meios de conter esse 

instinto é lançar mão de mitos terrificantes: 

[...] gênios malfazejos que intervêm todas as vezes que a gente se move de través, 
homens-leopardo, homens-serpente, cachorros de seis patas, zumbis, toda uma gama 
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inesgotável de animalejos ou gigantes dispõe em torno do colonizado um mundo de 
proibições, de barreiras, de interdições muito mais aterrorizantes que o mundo 
colonialista. (FANON, 1979, p. 41). 

 As crendices perdem sentido na luta pela descolonização: de metralhadora em punho, o 

colonizado percebe que é animalizado pelo colonialismo. O seu projeto de libertação agrega 

valores como a violência e o ódio. A descolonização é um fenômeno violento. Trata-se da 

substituição de uma espécie de homem por outra. É um fenômeno causador de desordem. É a 

restituição ao homem da sua condição humana. Não há descolonização sem violência, sem 

rompimento, sem se destruir todos os obstáculos impostos pelo colonizador – incluindo aí o 

próprio colonizador. Ao se decidir por este caminho, o colonizado se decidiu pelo enfrentamento, 

pela luta, pela guerra. Nesse ponto o colonizado reivindica, pela força, o lugar do colonizador, a 

sua fazenda, as suas propriedades. “[...] o colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um 

corpo dotado de razão. É a violência em estado bruto e só pode inclinar-se diante de uma 

violência maior” (FANON, 1979, p. 46). 

 Segundo FANON (1979), há um ponto chamado de “não retorno” na luta armada pela 

descolonização, e ele determinado pela repressão. “O trabalho do colono é tornar impossíveis até 

os sonhos de liberdade do colonizado. O trabalho do colonizado consiste em imaginar todas as 

combinações eventuais para aniquilar o colono” (FANON, 1979, p. 73). A partir desse ponto, há 

uma nova noção de história coletiva, de causa comum, a violência unifica o povo, desintoxica o 

indivíduo, acaba o seu complexo de inferioridade, enfim, acaba o desespero. 

 Em seu desenvolvimento, o capitalismo reconhecia nas colônias primeiro uma fonte de 

matéria prima e, depois da fase de acumulação do capital, as colônias passam a ser consideradas, 

além de fornecedoras de matéria prima, como mercado consumidor – colonizado também compra 

e, portanto, é consumidor. Num determinado momento, a ocupação militar deixa de ser solução, 

já que a dominação escravista não forma mercado consumidor. A dominação se faz, então, por 

força do capital. As convenções econômicas existem para garantir os “legítimos interesses” dos 

bancos e indústrias da metrópole – pelo menos é o que a elite econômica espera de seu governo. 

 O objetivo do governo metropolitano é proteger as zonas econômicas sob sua influência. 

A ocupação à força dá lugar à sujeição econômica. Os regimes contrários aos interesses 

metropolitanos são liquidados pacificamente por meio da submissão econômica. Enquanto isso, o 

colonizado, ansioso por liberdade, parte para a violência, para a guerra, contra o colonialista. O 
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capital entende que só vai se prejudicar ao sustentar guerras nacionais. As colônias devem 

desaparecer. Coexistência pacífica deve ser a nova ordem. O neutralismo deve ser respeitado. O 

importante é evitar o acesso das massas à ideologia antagônica – isso é questão estratégica. A 

independência traz dignidade ao colonizado, mas é preciso bem mais do que independência para 

se formar uma nação livre. É preciso construir e firmar valores. Numa situação de indeterminação, 

é fácil convencer o colonizado de que organismos internacionais vão resolver todos os problemas 

para todo o mundo, sendo o neutralismo o melhor caminho. Enquanto isso a Europa ostenta uma 

opulência escandalosa, visto que foi construída sobre o suor e o sangue dos povos colonizados. 

Quando um país desses se destaca por qualquer motivo, passa a ser economicamente dependente, 

afinal, 

Logo que os capitalistas sabem, e são evidentemente os primeiros a saberem, que 
seu governo se prepara para descolonizar, dão-se pressa em retirar da colônia a 
totalidade de seus capitais. A fuga espetacular dos capitais é um dos fenômenos 
mais constantes da descolonização. (FANON, 1979, p. 82). 

2.4. PARTIDO POLÍTICO 

Os partidos dos países colonizados seguem o esquema clássico de suas metrópoles e 

dirigem-se aos elementos mais conscientes: funcionários, proletários urbanos, artesões – uma 

camada relativamente privilegiada e mimada pelo colonialismo. As filiações partidárias 

nacionalistas são fundamentalmente urbanas: 

Nos países colonizados o proletariado tem tudo a perder. Representa de fato a fração 
do povo colonizado necessária e insubstituível para o bom andamento da máquina 
colonial. (...) São esses elementos que formam a clientela mais fiel dos partidos 
nacionalistas e que pelo lugar privilegiado que ocupam no sistema colonial 
constituem a fração “burguesa” do povo colonizado. (FANON, 1979, pp. 90, 91). 

 Na colônia, o partido nacional desconfia do camponês, que desconfia do homem da cidade. 

O homem do campo é um excluído das benesses colonialistas, enquanto os “urbanos” se 

acomodam com as migalhas que recebem do sistema. Para as massas deserdadas dos campos os 

operários são abastados e a mobilização para melhorar a sua situação soaria como um abuso, uma 

“verdadeira heresia”. Um programa social partidário tem de contemplar, necessariamente, o 

campo e a cidade, afinal, quando a luta pela libertação eclodir, os camponeses serão essenciais 

tanto para a luta quanto para a formação da futura nação. 

 O homem colonizado apresenta uma fraqueza quase congênita da consciência nacional 

resultante da preguiça de sua burguesia, da indigência do seu espírito. É essa burguesia que vai 
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assumir o controle da nação após a descolonização. Trata-se de uma burguesia subdesenvolvida. 

“[...] A burguesia nacional dos países subdesenvolvidos não se orienta para a produção, a 

invenção, a construção, o trabalho. Está inteiramente canalizada para as atividades de tipo 

intermediário. Estar no circuito, na mamata parece ser sua vocação profunda” (FANON, 1979, p. 

124). Por outro lado, há também uma elite no campo: o dono da terra. Ao acontecer a 

independência, eles querem a nacionalização da produção no campo. Fazem barganhas diversas, 

anexam terras de colonos, ficam nacionalmente poderosos. “Mas não tratam de renovar a 

agricultura, intensificá-la ou integrá-la numa economia realmente nacional” (FANON, 1979, p. 

128). Dos benefícios reservados antes aos colonialistas, os proprietários rurais vão exigir do novo 

governo muito mais benesses. A exploração do camponês, por exemplo, agora tem de ser 

legitimada. Exigir-se-á dele agora muitos sacrifícios em nome do esforço de reconstrução 

nacional – esse é um público conservador que odeia riscos, portanto, tende a não promover o 

desenvolvimento. Qualquer iniciativa, se e quando houver, partirá do governo – a burguesia rural 

se recusa a correr qualquer risco. Quer apenas o que é certo, sólido, seguro. Recebe incentivos do 

Estado, mas não reinveste. O pé de meia domina seu espírito. O que se explora em solo nacional 

acaba depositado no cofre de algum banco estrangeiro visto que os nacionais ainda não são 

seguros. Essa burguesia rural subdesenvolvida, porém, vai ostentar hábitos de consumo de países 

desenvolvidos. 

2.5. TRIBALISMO 

 A burguesia nacional que estará à frente do processo de descolonização é que vai assumir 

o poder. Como ela nunca se preocupou em esclarecer a totalidade da população, não lhe incutiu 

ima consciência nacional, ocorreu um refluxo a posições tribalistas. Com ódio no coração, 

prospera o triunfo das etnias. Aqui e acolá, triunfa o federalismo porque o colonialismo 

privilegiou algumas regiões em detrimento de outras que foram tão somente exploradas. 

 Após a independência, nacionais prósperos conscientizam-se de suas possibilidades e um 

instinto primitivo o impede de dividir o bolo com os demais. As regiões ricas se impõem sobre as 

pobres, o que gera ódio – o colonialismo apenas muda de roupagem –, despertando sentimentos 

como inveja, apetite, instintos assassinos e outros. As rivalidades interétnicas tomam corpo: 

Essa luta implacável travada pelas etnias e pelas tribos, essa preocupação agressiva 
de ocupar os postos vagos com a saída do estrangeiro vão igualmente dar origem a 
competições religiosas. [...] Nas grandes cidades, ao nível dos quadros 
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administrativos, assistir-se-á ao confronto entre as duas grandes religiões reveladas: 
o islã e o catolicismo. (FANON, 1979, p. 132). 

 Lutas interétnicas enfraquecem os estados recém-formados, o que reforça o colonialismo 

– este vai se valer de toda a fragilidade nacional para se reposicionar, vai apontar rivalidades 

espirituais com discriminação óbvia ao islamismo, cujos crentes serão excluídos dos quadros de 

direção. Em outros locais o fenômeno é inverso: os cristãos são demonizados. Está criado, assim, 

o ambiente para as batalhas inter-religiosas. 

 O colonialismo vai sentir prazer em atirar uns contra os outros os africanos que ontem 

estavam unidos contra ele. Numa mesma nação a religião fragmenta e levanta as comunidades 

umas contra as outras e, para piorar, em alguns casos o protestante dos Estados Unidos levam 

para a África todo o seu preconceito contra as demais religiões, alimentando ainda mais o espírito 

de rivalidade tribal. 

 Interna ou externamente, a burguesia, incompetente que é, vai optar pelo caminho mais 

fácil: o do partido único. É a ditadura burguesa sem máscaras, aquela que dispensa um líder. “[...] 

o líder vai revelar sua função íntima: ser o presidente geral da sociedade de especuladores ávidos 

de lucro que constitui a burguesia nacional” (FANON, 1979, p. 137). Assim, inexoravelmente vai 

surgir na nova nação o neocolonialismo. A burguesia nacional – agora “líder” da nação – vai, de 

tempos em tempos, correr à antiga metrópole atrás de recursos na tentativa de administrar o caos 

em que se transformou o jovem país. 

A antiga potência colonial multiplica as exigências, acumula concessões e garantias, 
tomando precauções cada vez menores para dissimular a sujeição em que mantém o 
poder nacional. (...) a miséria do povo, o enriquecimento desordenado da casta 
burguesa, seu desprezo ostensivo pelo resto da nação vão endurecer as reflexões e as 
atitudes. (FANON, 1979, p. 138). 

 Nesse cenário, mais do que nunca a autoridade da burguesia terá de se revigorar, assim 

como a ditadura vai se consolidar. O “líder” vai pedir ao povo que lembre do período colonial e 

veja o quanto avançou. Polícia e exército treinados por mercenários e governos estrangeiros 

garantem a sobrevivência do novo regime. Assim, cresce-se a oposição e hostiliza-se a burguesia, 

que não compreende que deve ao menos tentar disfarçar o quadro de exploração que impõe ao 

povo. “É claro que a burguesia nacional não se inquieta muito com tais acusações. Empoleirada 

em galhos europeus, continua firmemente resolvida a aproveitar a situação” (FANON, 1979, p. 

143). O Estado não é mais convincente. A desconfiança e o descontentamento atingem as massas. 
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O regime endurece. Entram em cena o exército e a polícia – elevados agora à condição de 

“sustentáculos” do regime. 

 Nos países subdesenvolvidos não existe a verdadeira burguesia, aquela capitalizada para 

formar um país burguês, com condições técnicas e financeiras para formar um proletariado 

importante, desenvolver a agricultura, formar uma consciência de unidade nacional. Essa 

pseudoburguesia não tem dinheiro, não tem bons quadros, é uma burguesia de funcionários que 

ocupam sólidas posições na administração pública. “[...] ela será sempre incapaz de dar origem a 

uma autêntica sociedade burguesa com todas as consequências econômicas e industriais que isso 

implica.” (FANON, 1979, p. 147). Essa burguesia voraz tem a sua avidez satisfeita pelas 

benesses que lhe são asseguradas pela antiga metrópole, que lhe faz o “favor” de lhe emprestar o 

capital necessário para a administração, criando as raízes do endividamento e dependência – o 

neocolonialismo. 

 Observa-se que a antiga potência colonial mantém o status colonialista, mas sob outra 

roupagem. Concede empréstimos, recebe juros extorsivos, impõe condições que lhes são 

altamente favoráveis, enfim, investe bem menos – e ganha bem mais – se comparado com o 

período de ocupação direta. 

 Isso só pode ser combatido por uma massa unificada e um partido e intelectuais revestidos 

de princípios revolucionários. O partido tem de ser das massas, e não do governo. É ele quem 

deve dizer, pelas massas, o que deve ser feito pelo governo. “[...] O partido há de ser 

descentralizado ao extremo. É o único meio de ativar as regiões mortas, as regiões que ainda não 

despertaram para a vida.” (FANON, 1979, p. 152). A direção do partido deve contar com as 

massas ao seu lado. Isso implica consciência, compreensão do momento histórico, da missão a 

cumprir, a intelectualização das massas, a oposição intransigente ao nascimento de uma casta 

privilegiada. 

2.6. A ORIGEM DO MAL 

Com raízes no século XV, a Revolução Comercial perdurou do século XVI ao XVIII. 

Nesse período, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França despontaram como potências 

comerciais. A expansão dos mercados foi extraordinária e intensa atividade comercial, 

descobertas e exploração colonial foram colocadas em marcha. A empreitada comercial custava 

muito dinheiro, razão pela qual comerciantes se associaram entre si e com monarquias nacionais 
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a fim de levantar o capital necessário para exploração das Américas, África e Ásia. As empresas 

colonizadoras de então foram as precursoras das empresas capitalistas atuais. Tais iniciativas, por 

serem altamente arriscadas, só eram levadas a cabo por aqueles que estavam certo de que 

receberiam de seus governos altas vantagens – o monopólio do comércio era uma delas. 

Inicia-se aí uma relação promíscua onde só um lado ganha; o outro recebe novas 

condições de existência por imposição. Os colonos não poderiam, a partir de então, investir em 

indústrias que competissem com as das metrópoles. Certos produtos das colônias só podiam ser 

comercializados com as suas respectivas metrópoles – se não houvesse consumo para esses 

produtos nas metrópoles, caberiam a elas reexportar essa produção com lucro. Toda metrópole da 

era mercantilista procedia assim, entre elas Inglaterra (EUA, Canadá, Índia, Austrália), Portugal 

(Brasil e colônias na África e Ásia), Espanha (América Espanhola) etc. 

A aventura capitalista iniciou-se por conta do capital acumulado nas mãos dos 

mercantilistas dessa época. Mas de onde veio esse capital? Muito pouco teve origem na poupança. 

Apesar de haver aqueles que economizaram para se capitalizar, “o capital era acumulado 

principalmente através do comércio – termo elástico, significando não apenas a troca de 

mercadorias, mas incluindo também a conquista, pirataria, saque, exploração” (HOUBERMAN, 

1980, p. 169). A partir do momento em que os europeus descobriram que tais métodos davam 

bons resultados, tudo passou a valer: 

Foi a partir do século XVI que se começou a reunir capital em volume bastante 
grande para satisfazer a essa necessidade. Karl Marx, outra eminente autoridade 
sobre a questão da evolução do capitalismo moderno, assim a resume: “A descoberta 
de ouro e prata na América, a extirpação, escravização e sepultamento, nas minas, 
da população nativa, o início da conquista e saque das Índias Orientais, a 
transformação da África num campo para a caça comercial aos negros, assinalaram a 
aurora da produção capitalista. Esses antecedentes idílicos constituem o principal 
impulso da acumulação primitiva.”. (HOUBERMAN, 1980, p. 169). 

 Ao conquistarem o México e o Peru, os espanhóis Cortez e Pizarro mostraram o quanto 

era impiedoso o tratamento dispensado por essa então potência às suas colônias. A Holanda em 

nada diferenciava da Espanha em métodos. Sir T. S. Rafles foi vice-governador da Ilha de Java e 

conta sobre a administração colonial da Holanda como “uma das mais extraordinárias relações de 

traições, subornos, massacres e mesquinharias” (RAFLES, apud HOUBERMAN, 1980, p. 170). 

Eis uma das estratégias holandesas para atingir seus objetivos: 

“Para conseguir Malaca, os holandeses subornam o governador português. Ele os 
deixou entrar na cidade em 1641. Correram à sua casa e o assassinaram para ‘abster-



30 
 

 

se’ do pagamento de 21.875 libras, o preço da traição. Onde punham o pé, 
provocavam a devastação e o despovoamento. Banjuwangi, província de Java, tinha 
em 1750 mais de 80.000 habitantes, em 1811 apenas 18.000. Belo comércio”. [...] 
Assim a Holanda acumulou o dinheiro que precisava para se tornar a principal nação 
capitalista do século XVII. (HOUBERMAN, 1980, p. 170). 

 Além da Espanha e Holanda, a Inglaterra também esteve entre os precursores do 

capitalismo mundial. E o enorme capital necessário para alavancar a aventura colonial inglesa 

não veio, certamente, do trabalho árduo, vida comedida e poupança: 

[...] W. Howitt, em seu Colonization and Christianity, publicado em Londres em 
1838, cita um colaborador do Oriental Herald que disse o seguinte sobre os 
britânicos na índia: “Nosso império não é um império de opinião, não é nem mesmo 
um império de leis; foi conquistado e ainda é governado ... pela influência direta da 
força. Nenhum pedaço do país foi voluntariamente cedido ... permitiram-nos a 
princípio desembarcar no litoral para vender nossos produtos pela fraude ... 
derrubamos os antigos soberanos da terra, tomamos aos nobres todo o seu poder, e, 
por um saque contínuo na indústria e nos recursos do povo, tomamos deles toda a 
riqueza excedente e disponível.”. (HOUBERMAN, 1980, p. 170). 

 O comércio em bases desiguais com a colônia enriqueceu a metrópole e constituiu as 

primeiras grandes fortunas européias. Nesse cenário, é importante destacar uma das mais 

importantes fontes de acumulação de capital da época: o comércio de seres humanos – os negros 

africanos: 

Em 1840 o professor H. Merivale pronunciou uma série de conferências em Oxford 
sobre “Colonização e Colônias”. No curso de uma dessas conferências, formulou 
duas perguntas importantes, e deu-lhes uma resposta igualmente importante: “O que 
transformou Liverpool e Manchester de cidades provincianas em cidades 
gigantescas? O que mantém hoje sua indústria sempre ativa, e sua rápida 
acumulação de riqueza? ... Sua presente opulência se deve ao trabalho e sofrimento 
do negro, como se suas mãos tivessem construído as docas e fabricado as máquinas 
a vapor.”. (HOUBERMAN, 1980, p. 171). 

 Por assim dizer, pode-se afirmar que os portugueses foram os pioneiros na venda de seres 

humanos – a atividade começou no início do século XVI. O negócio imediatamente se revelou 

altamente lucrativo, razão pela qual outros países cristãos europeus se lançaram na mesma 

aventura. John Hawkins foi o primeiro “visionário” inglês a enxergar as altas possibilidades de 

lucros com o comércio de negros. A idéia formulada por esse mercador foi simples: capturar os 

africanos pela traição e vendê-los como uma mercadoria qualquer para trabalharem até não poder 

mais nas plantações do novo mundo. A então rainha Bess, tida como boa pelos súditos, achou a 

idéia extraordinariamente boa. Tanto que sagrou Hawkins cavaleiro após a sua segunda 

expedição negreira: 
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[...] ele orgulhosamente se gabava a Richard Hakluyt de sua exploração desse tráfico 
inumano. Eis aqui como Hakluyt reproduz as palabras de Hawkins sobre sua 
primeira viagem, em 1562-1563: “E além de outras coisas, que os negros eram 
mercadoria muito boa na Holanda, e que podiam ser facilmente obtidos na costa da 
Guiné, razão pela qual resolveu fazer uma experiência, e comunicou a decisão aos 
seus amigos de Londres ... E todas as pessoas gostaram tanto da intenção que se 
tornaram contribuintes e liberais participantes da ação. Para tal objetivo arranjaram 
três navios imediatamente abastecidos ... dirigiu-se então a Serra Leoa, na costa da 
Guiné, onde permaneceu algum tempo, entrando na posse, em parte pela força e em 
parte por outros meios, de 300 negros pelo menos, além de outras mercadorias do 
país. Com essa carga velejou para o oceano ... e [vendeu] o número total de seus 
negros: pelo que recebeu em troca tal quantidade de mercadorias que não só encheu 
seus três navios com couros, gengibre, açúcar e quantidades de pérolas, mas fretou 
ainda mais dois navios ... E assim, com próspero êxito e muito lucro para si e para os 
acima mencionados aventureiros, retornou à pátria”. A Rainha Elisabete 
impressionou-se com “seu próspero êxito e muito lucro”. Quis ser sócia de 
quaisquer lucros, no futuro. Por isso, na segunda expedição, apresentou um navio 
para o negreiro Hawkins. O nome desse navio era Jesus. (HOUBERMAN, 1980, pp. 
171, 172). 

2.7. RAZÕES DE MERCADO 

E assim a vida prosseguiu até o século XVIII, período no qual verdadeiras fortunas se 

constituíram, nações se enriqueceram e o capitalismo se alastrou; o sistema fabril tomou conta do 

cenário e a produção aumentou exponencialmente. A capacidade produtiva era praticamente 

inesgotável e a absorção de matéria-prima, idem. No século XVIII a liderança mundial – a grande 

potência econômica da época – era da Inglaterra. Na primeira metade desse século, o problema 

era como produzir com tamanha rapidez a fim de atender a uma demanda insaciável pelos 

produtos industrializados ingleses. Na segunda metade do século, porém, o cenário mudou. O 

livre comércio defendido pela Inglaterra não colou em outros países. Estados Unidos, Rússia, 

Alemanha e França instituíram tarifas protetoras, pois almejavam o seu próprio desenvolvimento 

industrial. Assim, o capitalista inglês não mais tinha o mundo aos seus pés, já que seus principais 

fregueses estavam agora competindo com ele. 

 A partir de 1870 o capitalismo torna-se monopolista. Em todos os países então 

desenvolvidos, os monopólios regulavam a oferta para estabelecer a procura. A tática rendia altos 

lucros aos capitalistas, mas deixava grande parte da capacidade produtiva instalada parada. O 

mercado interno não mais absorvia a produção. Para fazer as máquinas trabalharem dia e noite, o 

jeito era mirar para os mercados externos para absorver o excedente da produção. Com as 

barreiras tarifárias e a concorrência estabelecida nos parceiros tradicionais que também 
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almejavam o desenvolvimento, o problema torna-se sério, uma vez que a capacidade de produzir 

passa a ser bem superior à de consumir. A saída encontrada: as colônias. 

 A fim de constituírem mercados para absorção da produção excedente, Inglaterra, França, 

Bélgica, Itália e Alemanha lançam-se freneticamente em busca da dominação colonial. Além 

disso, a necessidade de suprimentos gigantescos de matéria-prima fez com que a aventura 

colonial fosse duplamente vantajosa. Borracha, petróleo, nitratos, açúcar, algodão, alimentos 

tropicais, minerais e muitas outras constituíam o motor do capitalismo industrial monopolista. E 

tudo isso tinha em fartura nas colônias. “Os donos das indústrias não queriam depender de outros 

países para as matérias-primas que lhes eram essenciais. Desejavam controlar ou possuir as 

fontes dessas matérias-primas” (HOUBERMAN, 1980, p. 260). 

Portanto, o desejo de controlar as fontes de matérias-primas foi um segundo fator do 
imperialismo. O primeiro [...] foi a necessidade de encontrar mercados para artigos 
excedentes. Havia outro excedente, também buscando um mercado adequado, e que 
constituiu a terceira e talvez mais importante causa do imperialismo. Foi o excesso 
de capital. (HOUBERMAN, 1980, p. 261). 

 Pelo seu caráter monopolista, a indústria gerou superlucros aos seus donos, que foram 

acumulados, resultando numa superacumulação de capital. Socialmente falando, havia muitas 

formas de se utilizar o capital: construção de escolas, hospitais, estradas, casas etc. Mesmo com 

todas essas carências, falava-se em excesso de capital. Excesso de dinheiro. Esse dinheiro passou 

a ser exportado para outras terras: as colônias. 

 Países que necessitavam de estradas, estradas de ferro, eletricidade, gás etc – normalmente 

países ricos em matérias-primas naturais – passaram a receber o excedente do capital industrial. 

Mas esse dinheiro, por onde passava, não promovia o desenvolvimento. Pelo contrário, criava 

dependência e gerava exploração. “Concessões” de minas, plantações e outras matérias essenciais 

ao desenvolvimento da indústria metropolitana foram obtidas, além dos juros extorsivos cobrados 

pelo capital. Esses países, conforme assinalou FANON (1979), eram comandados por uma 

burguesia preguiçosa e mal-intencionada, uma burguesia que dialoga com a metrópole e cede às 

suas pressões, desde que lhe sobrem algumas migalhas. 

 Assim, os empréstimos metropolitanos, além de serem pagos com juros extorsivos e 

estarem amarrados a concessões diversas, eram condicionados à obrigação da colônia de gastar 

esse capital na própria metrópole credora – lucro duplo: 
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Assim, quando a Inglaterra fez empréstimos à Argentina para a construção de 
ferrovias, a maioria dos trilhos, material rolante etc foi comprado na Inglaterra – 
com lucro para os fabricantes ingleses. A exportação do capital excedente trouxe, 
nesse caso, também lucro para os industriais ingleses. A exportação do capital 
excedente levou à exportação de mercadorias excedentes, também. Assim, tanto o 
investidor como o industrial verificaram ser de seu interesse colaborar na política de 
controlar ou tomar áreas coloniais. Este foi um dos aspectos da aliança entre a 
finança e a indústria que caracteriza a moderna sociedade econômica a tal ponto que 
tem sido chamada de idade do capital financeiro. (HOUBERMAN, 1980, p. 263). 

 Indústria e finança buscando lucros para produtos e capital – eis a mola propulsora do 

colonialismo. Os passos iniciais para a divisão e tomada do território africano pelos estados 

europeus foram dados pelos homens da indústria e das finanças. “O processo habitual era o 

explorador ou agente penetrar no interior, a alguma distância da costa, e induzir os chefes ou reis, 

com ofertas de roupas ou álcool, a assinar os chamados tratados com as sociedades anônimas” 

(HOUBERMAN, 1980, p. 264). Por esses tratados, territórios inteiros eram dados a governos 

estrangeiros (europeus) em troca de alguns metros de fazenda ou umas e outras garrafas de gim – 

os tratados eram endossados por chefes africanos que assinavam em cruz. Por esse método, em 

menos de 20 anos a África Central foi dividida e incorporada pela Inglaterra, França, Alemanha, 

Bélgica, Portugal e Itália. 

 Esses homens de negócio pensavam – sinceramente – que estavam realizando uma missão 

divina ao se apoderarem das terras dos nativos – estes pareciam não compreender que os atos do 

homem branco eram para o seu bem. Os missionários lhe pregavam uma coisa e os capitalistas 

lhes faziam outra, o que os deixavam confusos. Na sua ignorância, por vezes os nativos se 

revoltavam – quando isso acontecia era necessário passar-lhes um corretivo. Era assim que 

grandes navios da metrópole penetravam os seus portos cheios de soldados, fuzis, bombas e 

metralhadoras. 

 O colonialismo se deu com irrestrito apoio do governo metropolitano, que estava sempre a 

postos para proteger vidas e propriedades. Para ajudar na administração colonial – construção de 

hospitais, escolas, estradas etc –, os nativos tinham de pagar impostos instituídos pela metrópole. 

Se não tinham dinheiro, poderiam pagar com trabalho nas minas ou nas fazendas dos brancos. 

Nesse período, as atrocidades foram generalizadas e nenhuma nação colonialista tinha as mãos 

limpas: 

Comércio – conquista, pirataria, saque, exploração – essas as formas, portanto, pelas 
quais o capital necessário para iniciar a produção capitalista foi reunido. Não é sem 
razão que Marx escreveu: “Se o dinheiro ... ‘vem ao mundo com uma mancha 
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congênita de sangue numa das faces’, o capital vem pingando da cabeça aos pés, de 
todos os poros, sangue e lama.”. (HOUBERMAN, 1980, pp. 172, 173). 

 Modernamente, a ocupação militar de um país com propósito colonialista não é mais 

moralmente aceita – além de que a ocupação militar é altamente dispendiosa. Países atrasados são 

alçados à “esfera de influência” das potências econômicas – foi o caso da China, país sobre o 

qual todas as potências mundiais tinham interesses reconhecidos – ou dos países da América do 

Sul, que foram divididos entre Estados Unidos e Inglaterra, que lhes forneciam capitais em troca 

de juros extorsivos e direitos lucrativos por tratados ou concessões, além do comércio 

monopolista exclusivo. 

 É importante salientar que a ocupação colonialista não se resumiu aos países 

africanos, mas se alastrou por todo o globo, chegando às Américas, à Ásia, a Oceania e ao 

Oriente Médio. Neste último, ocorreu o fenômeno do “orientalismo”. Para SAID (1990), “o 

orientalismo é a abordagem ocidental do Oriente; é a disciplina por meio da qual o Oriente é 

abordado sistematicamente, como um tema de erudição, de descobertas e de práticas” (p. 82). O 

orientalismo é uma extensa rede de interesses que se impõe quando o Oriente está em questão. É 

assim que o orientalismo pode ser tomado como uma empresa cultural francesa e inglesa. O 

orientalismo não é um relato real sobre o Oriente, mas antes é um discurso ocidental sobre o 

Oriente. É assim que os países centrais europeus se impuseram dentro e fora da Europa: lançando 

a idéia de uma identidade européia superior quando comparada com a de outros povos. Para 

SAID (1990), “o orientalismo, portanto, não é uma fantasia avoada da Europa sobre o Oriente, 

mas um corpo criado de teoria e prática em que houve, por muitas gerações, um considerável 

investimento material” (p. 18). Por assim dizer, sobre o orientalismo: 

É antes uma distribuição de consciência geopolítica em textos estéticos, eruditos, 
econômicos, sociológicos, históricos e filológicos; é uma elaboração não só de uma 
distinção geográfica básica (o mundo é feito de duas metades, o Ocidente e o 
Oriente), como também de toda uma série de “interesses” que, através de meios 
como a descoberta erudita, a reconstrução filológica, a análise psicológica e a 
descrição paisagística e sociológica, o orientalismo não apenas cria como mantém; 
ele é, em vez de expressar, uma certa vontade ou intenção de entender, e em alguns 
casos controlar, manipular e até incorporar, aquilo que é um mundo manifestamente 
diferente; [...] é, acima de tudo, um discurso que não está de maneira alguma em 
relação direta, correspondente, ao poder político em si mesmo, mas que antes é 
produzido e existe em um intercâmbio desigual com vários tipos de poder, moldado 
em certa medida pelo intercâmbio com o poder político, [...] com o poder intelectual, 
[...] com o poder cultural, [...] com o poder moral. [...] o orientalismo é – e não 
apenas representa – uma considerável dimensão da moderna cultura político-
intelectual, e como tal tem menos a ver com o Oriente que com o “nosso” mundo. 
(SAID, 1990, p. 24). 
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 O orientalista é um corpo estranho ao Oriente; o que ele fala e descreve sobre o Oriente é 

simplificado e enquadrado à sua visão a respeito daquela parte do mundo – a tendência é pela 

simplificação de uma realidade complexa. Está claro, então, que o orientalismo existe 

moralmente fora do Oriente e o que ele afirma não corresponde, necessariamente, à realidade. Ao 

representar o Oriente a partir do seu exterior, a mensagem é que o Europeu deve fazê-lo porque o 

oriental não é capaz de representar a si mesmo. De acordo com SAID (1990), “[...] todo o 

orientalismo está fora do Oriente, e afastado dele: que o orientalismo tenha qualquer sentido 

depende mais do Ocidente do que do Oriente” (p. 33). 

 O povo árabe e o islã são temas ásperos no Ocidente. Isso em razão do preconceito ao 

árabe e ao islã por parte dos povos ocidentais. Depois existe a cisão entre árabes e judeus, cujos 

reflexos recaem sobre os judeus norte-americanos; por último, a inexistência de uma posição 

cultural que tornasse possível discutir o árabe e o islã sem preconceitos. Racismo, estereótipo 

cultural, imperialismo político e econômico, ideologia desumanizante, enfim, são vários os 

fatores que contribuem para uma “aspereza” quando o assunto é o povo árabe e o islã. 

 Escreve SAID (1990) que a ocupação do Egito pela Inglaterra teve como justificativa o 

conhecimento daquele por este mais do que o poderio militar e econômico britânico. Nesses 

termos, “conhecer” alguma coisa é ter autoridade sobre ela, é ter carta branca para dominá-la. O 

conhecimento sobre alguma coisa, então, passa a ser a coisa. E assim acontece a ocupação sem 

que se passa por nenhuma cabeça a necessidade de os egípcios falarem por eles mesmo – 

qualquer um que tentar deve ser passado por “agitador” e tratado como tal. Assim, a Inglaterra 

conhece o Egito e o Egito é o que a Inglaterra quer e acredita que seja: 

Mesmo assim, ele fala por eles no sentido de que o que eles poder ter a dizer, se 
alguém lhes perguntasse e se fossem capazes de responder, não seria mais que uma 
inútil confirmação do que já é evidente: que são uma raça submetida, dominados por 
uma raça que os conhece e sabe o que é bom para eles melhor do que eles poderiam 
jamais saber por si mesmos. (SAID, 1990, p. 45). 

  O orientalismo consiste na idéia de que o Ocidente deve dominar o Oriente porque o 

primeiro conhece o segundo, logo, suas terras, seus assuntos internos, suas riquezas, enfim, tudo 

deve ser colocado à disposição do dominador. O conhecimento torna a administração das áreas 

ocupadas eficaz. “O conhecimento confere poder, mais poder requer mais conhecimento, e assim 

por diante numa dialética crescentemente lucrativa de informação e controle” (SAID, 1990, p. 

46). 
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 Uma das estratégias do orientalismo para tornar o ato de ocupação proveitosa e lucrativa é 

fazer do ocupado um ser indulgente, preguiçoso, incapaz, enfim, como assinalaram FANON 

(1979) e MEMMI (2007), “desumanizar” o povo ocupado – como é feio explorar o semelhante, 

uma das marcas do orientalismo é não considerar o oriental um semelhante. É assim que surge a 

idéia de um árabe simplório, sem iniciativa, dado a intrigas, fingido, incapaz de dar bons tratos a 

um animal, enfim, “[...] são incapazes de andar em uma estrada ou calçamento (suas mentes 

desordenadas não conseguem entender aquilo que o sagaz europeu apreende imediatamente, que 

estradas e calçamentos são feitos para andar); os orientais são mentirosos inveterados, são 

‘letárgicos e desconfiados’, e em tudo se opõe à clareza, integridade e nobreza da raça anglo-

saxônica” (SAID, 1990, p. 49). 

Em face da óbvia decrepitude e impotência política do oriental moderno, o 
orientalista europeu considerava como dever dele resgatar uma parte de uma perdida 
grandeza clássica do passado oriental, de maneira a “facilitar os melhoramentos” no 
Oriente do presente. (SAID, 1990, p. 88). 

 O orientalismo foi possível graças ao grande conhecimento obtido pelo Ocidente em 

ralação ao Oriente – conhecimento esse proporcionado pela colonização. Outro aspecto a se 

considerar é que, nessa relação, uma (Ocidente) sempre esteve numa posição de força e domínio 

em relação à outra (Oriente). Por fim, o que estabeleceu bases políticas e culturais foi a relação 

entre parceiros – um forte e outro fraco. Por ter sido gerado na base da força, mais do que 

conhecimento, o orientalismo terminou por criar o Oriente no gosto e na conveniência do 

Ocidente. O Oriente é representado por estruturas dominantes. “O orientalismo, portanto, é um 

conhecimento do Oriente que põe as coisas orientais na aula, no tribunal, prisão ou manual para 

ser examinado, estudado, julgado, disciplinado ou governado.” (SAID, 1990, p. 51). 

2.8.  “CIVILIZANDO” O ORIENTE 

 Isso posto, temos que, a partir do final do século XIX, o mundo “civilizado” assumiu a 

empreitada de “civilizar” o Oriente. A Europa decidiu, então, ocupar o Oriente Próximo. 

Inglaterra e França, em maior escala, e Rússia e Alemanha, em menor escala, assumiram a 

empreitada. Criar interesses comerciais, religiosos, militares e culturais foi a estratégia adotada. 

A Inglaterra, por exemplo, acreditava na legitimidade de seus interesses, como país cristão, para 

salvaguardar o Oriente da ameaça islâmica. Todo um aparato – político, cultural, econômico, 

ideológico – foi criado e desenvolvido em função desse objetivo. Trazer essa região excêntrica à 

luz da civilização era a meta. Difundiu-se, então, uma visão generalizante do Oriente: todos 
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aqueles países eram iguais (normalmente, indulgentes) aos olhos dos europeus: um quadro vivo 

de estranhezas e esquisitices. Nesse sentido, foram recriadas as bases das modernas “cruzadas”, 

com a diferença de que, agora, a desproporção entre as forças é algo gritante. 

 Ao final da Primeira Grande Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, o orientalismo se 

impôs e o Oriente foi dividido e colonizado por potências européias. O orientalismo, então, se 

transformou em doutrina cujo tamanho se equiparava à do império – conforme essa se estendia, 

levava aquela à reboque. Mas a partir de 1955 o Oriente conquista a independência política e se 

vê envolvido em outras esferas de influência imperial: Estados Unidos e União Soviética. Surge 

aos olhos do orientalista um novo Oriente, agora independente e fortemente armado – isso foi 

terrível, visto que, para o orientalista, o Oriente nunca muda. As concepções de que os orientais 

constituíam raças subjugadas, passivas e fatalistas começaram a desabar. Pior: 

[...] os especialistas e o público em geral perceberam o atraso no tempo não só da 
ciência orientalista com relação ao material estudado, mas também – e isso seria 
determinante – das concepções, dos métodos e dos instrumentos de trabalho do 
orientalismo em relação aos das ciências humanas e sociais. (MALEK, apud SAID, 
1990, p. 114). 

 Para Said (1990), hoje o orientalismo se vê à frente de um objeto não mais subjugado 

como antes; isso porque os orientais são cruéis e ingratos; não tiveram habilidade para perceber 

que o europeu simplesmente tentou regenerá-lo de seus instintos mais primitivos. Libertinos 

montados em camelos, narigudos, barbudos que não tomam banho: verdadeiros abutres que 

ostentam uma riqueza não merecida. Tolos! É essa a visão que se erradia do novo orientalismo 

(quase igual ao velho). Trata-se de uma concepção segundo a qual a classe média branca 

ocidental recebeu o desígnio sagrado, por assim dizer, de administrar e possuir o mundo não 

branco, uma vez que são mais humanos do que os outros. “[...] as limitações do orientalismo são 

[...] aquelas decorrentes de se desconsiderar, essencializar e desnudar a humanidade de outra 

cultura, outro povo ou região geográfica. [...] considera o Oriente como algo cuja existência não 

apenas está à vista, mas permaneceu fixa no tempo e no espaço para o Ocidente” (SAID, 1990, 

pp. 117, 118). 

 Tais pensamentos – mais do que isso, convicções – justificam atitudes como a guerra e 

ocupação do Iraque, uma iniciativa respaldada por motivações inverídicas, mas plenamente 

justificada aos ocidentais pelo discurso do combate ao terror e à ameaça islâmica – o pano de 

fundo é o petróleo –, assim como na Líbia, no Egito e em outros países sacudidos pela 
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“Primavera Árabe”, cujos interesses ocidentais e, particularmente, franceses se viram ameaçados. 

Na Síria, onde o massacre de civis ocorre há mais de um ano, a atitude ocidental é outra, visto 

que o estoque de petróleo desse país não é considerável. “Que morram os cães”, diria o 

orientalista. 

2.9. O RETRATO DO COLONIZADOR 

 Vivendo no conforto e segurança de belas e ricas cidades européias, porque o colonialista 

aceitaria a incumbência de se transferir para uma suja e pobre colônia africana com toda a sua 

família e viver toda uma vida neste lugar? A resposta é simples: oferece-se boas possibilidades de 

negócios aos empreendedores; ótimas carreiras; boas oportunidades aos profissionais; colocação 

pública ao jovem diplomado; mão de obra barata e farta; matéria-prima abundante para o 

industrial; impostos ridículos aos comerciantes; enfim, as melhores condições estão asseguradas. 

Para uma pessoa medíocre que na metrópole leva uma vida apagada, sendo apenas mais um em 

meio à multidão, a possibilidade de acender econômica e socialmente parece única. Desprovido 

de caráter e sem constrangimento de tomar o que não lhe pertence, ele topa o desafio. 

 Uma vez instalado, o colono não quer retornar. Ao tempo que cria raízes aqui, perde-as lá. 

Perde a identidade. Seus mortos estão enterrados na colônia. Seus filhos lá nasceram. Os hábitos 

e costumes formaram-se na metrópole, mas foram importados e impostos na colônia. A 

metrópole o inspira política e administrativamente, mas na verdade agora aquele lugar distante 

serve-lhe apenas de inspiração. Na colônia o colono é alguém. De volta à metrópole, volta a ser 

apenas mais um. “[...] seu exílio, na verdade, é de base econômica: o novo rico que corre o risco 

de ficar pobre” (MEMMI, 2007, p. 39). A volta à metrópole só vai acontecer se sua situação 

econômica na colônia for ameaçada. 

 O colono busca o lucro. Não tem, nesse momento, consciência do seu papel histórico, 

entretanto, não é possível negar por muito tempo que seu sucesso e sua riqueza advêm da miséria 

do nativo. O lucro fácil tem de vir de alguém, tem de ser arrancado de alguém: 

Ele sequer pode decidir evitá-los: deve viver com constante relação com eles, pois é 
justamente essa relação que lhe permite a vida que decidiu buscar na colônia; é essa 
relação que é frutífera, que cria o privilégio. Ele se encontra sobre o prato de uma 
balança em cujo outro prato está o colonizado. Se seu nível de vida é elevado, é 
porque o do colonizado é baixo; se pode se beneficiar de uma mão de obra, de uma 
criadagem numerosa e pouco exigente, é porque o colonizado é explorável à vontade 
e não é protegido pelas leis da colônia; se obtém tão facilmente postos 
administrativos, é porque estes lhe são reservados e o colonizado é deles excluído; 
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quanto mais ele respira à vontade, mais o colonizado sufoca. (MEMMI, 2007, pp. 41, 
42). 

 O colonizador mal tem domínio sobre a situação. Não lhe compete escolher entre o seu 

privilégio e a exploração do colonizado; deve conviver com ambos, pois é essa ambiguidade que 

garante o seu status na colônia. O seu alto nível de vida deriva do baixo nível de vida do nativo. 

Está ali porque pode desfrutar de mão de obra por preços irrisórios, uma vez que as leis na 

colônia o protegem e não ao colonizado. Os altos postos administrativos lhe estão reservados e 

aos seus, uma vez que deles estão excluídos o nativo. 

 Na colônia, só há um grande beneficiado da grande empreitada colonial: o colonizador, o 

estrangeiro que tomou o espaço do nativo ao criar um espaço todo seu. Reservou para si próprio e 

para os seus todos os privilégios e, para isso, alterou as regras do jogo – as leis –, substituindo-as 

pela sua legislação colonial. “É, enfim, impossível que ele não constate a ilegitimidade constante 

de sua situação. [...] Ele aparece, assim, como duplamente injusto: é um privilegiado e um 

privilegiado não legítimo, isto é, um usurpador”. (MEMMI, 2007, p. 42). 

 O colonial seria o europeu vivendo em iguais condições de vida do nativo uma vez 

migrado para a colônia, ou seja, ambos seriam iguais social e economicamente. Seria um europeu 

que, em relação ao nativo, não assumiria atitudes colonialistas. Jean-Paul Sartre (apud MEMMI, 

2007, p. 29) disse que “não há bons ou maus colonos: há colonialistas”. E esse é ruim por 

definição. Todos os europeus que migraram para as colônias formaram uma casta privilegiada. 

Toma-se como exemplo o pequeno colonizador. Ele, ao tempo que se solidariza com o colono, 

defende obstinadamente os privilégios deste: é legitimo o seu desejo de almejar para si essa 

mesma condição. Nota-se que na colônia subexistem grandes (muito privilegiados) e pequenos 

(pouco privilegiados) colonizadores. Todos são beneficiários do sistema em maior ou menor grau. 

 Os privilégios do colonizador são inatos à sua condição, visto que nasceu no grupo cujos 

valores reinam. Na colônia há outros grupos humanos que vivem, no complexo colonial, entre 

colonizadores e colonizados. Esses podem ser miseráveis, porém, as migalhas que recebem os 

deferem dos nativos. Por menos que pareça, são relativamente favorecidos em relação aos 

colonizados. Não têm o mesmo papel nem a mesma função dos colonizadores no complexo 

colonial, mas, quando comparado ao nativo, a relação que se estabelece é a de colonizador versus 

colonizado, conforme explica MEMMI (2007): 



40 
 

 

[...] Se os italianos da Tunísia sempre invejaram os franceses por seus privilégios 
jurídicos e administrativos, estão de toda maneira em melhor situação que os 
colonizados. [...] longe de serem recusados pelo colonizador, são eles que hesitam 
entre a assimilação e a fidelidade à própria pátria. Enfim, uma mesma origem 
européia, uma religião comum, uma maioria de traços de costumes idênticos os 
aproximam sentimentalmente do colonizador. Disso tudo resultam vantagens 
asseguradas, que o colonizado certamente não possui: uma contratação mais fácil, 
uma insegurança menor contra a miséria total e a doença, uma escolarização menos 
precária; alguma consideração, enfim, da parte do colonizador, uma dignidade mais 
ou menos respeita. Assim se compreende que, por mais deserdados que sejam em 
termos absolutos, eles têm, em relação ao colonizado, vários comportamentos em 
comum com o colonizador. (pp. 47, 48). 

 Entre os nativos há aquele que é recrutado e assimilado pelo colonialista e colocam-se, a 

partir de então, a serviço deste último e de todo o aparato que lhe assegura os privilégios. Este 

“[...] acentua a postura colonizadora, ostentando um desprezo orgulhoso pelo colonizado e 

recordando insistentemente sua nobreza de empréstimo, desmentida com frequência por sua 

brutalidade plebéia e sua avidez” (MEMMI, 2007, p. 49). É assim que agentes da autoridade, 

funcionários, caídes, policiais, soldados etc, uma vez recrutados entre os nativos, querem escapar 

à sua própria condição e acabam revestindo-se da ideologia do colonizador, colocando-se a seu 

serviço e defendendo seus interesses em detrimento do seu próprio povo. 

2.10. O COLONIZADOR DE ESQUERDA 

 Há de se notar que “[...] se todo colonial está de imediato na condição de colonizador, 

nem todo colonizador está fatalmente destinado a tornar-se um colonialista. E os melhores se 

recusam a isso” (MEMMI, 2007, p. 55). O colonizador vai depositar toda a sua cólera ao 

compatriota que questiona e ameaça o complexo colonial. É um traidor. Para o colonizador, este 

é uma ameaça à pátria metropolitana que se faz representar na colônia pelo colonialista, que 

considera ilógico e contraditório o fato de um colonizador recusar a colonização: prega o seu 

próprio extermínio, o desaparecimento de todos os seus privilégios, visto que eles só existem 

enquanto existir a relação colonizador X colonizado. Negar isso é negar as suas próprias benesses. 

 Para MEMMI (2007), o colonizador que não consegue superar este moralismo 

insuportável que o impede de viver, se acredita mesmo tanto nele, que comece por partir (p. 58). 

Assim ele mostrará a seriedade de seus sentimentos, resolverá seus problemas e deixará de criá-

los aos compatriotas: 

[...] Não há, então, outra saída entre a submissão no seio da coletividade e a partida? 
Sim, existe ainda uma. Já que a rebelião lhe fechou as portas da colonização e o 
isola no meio do deserto colonial, por que não bater às portas do colonizado que ele 
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defende e que, seguramente, lhe abriria os braços com gratidão? [...] que se torne 
desertor. (MEMMI, 2007, p. 58). 

 O conteúdo social da luta do colonizado nem sempre é perceptível para o colonizador de 

esquerda. Ele apóia a priori  a luta do colonizado, mas não enxerga nesta os objetivos nem os 

meios de luta da esquerda da qual faz parte. Para que a luta do colonizado seja a sua luta, tem de 

haver uma assimilação ao contrário: tem de ser “adotado” pelo colonizado. Fortes são as 

evidências de que ele não encontrará espaço na futura nação. Isso tem de ser previsível desde o 

início. “[...] Ora, ele faz parte do povo opressor e será [...] condenado a compartilhar de seu 

destino. Se os seus [...] tiverem um dia que serem expulsos da colônia, o colonizado [...] não fará 

exceção para ele” (MEMMI, 2007, p. 74). Gestos de boa vontade para com o colonizado não 

mudam a situação do colonizador de esquerda. Se não é culpado enquanto indivíduo, nunca se 

pode perder de vista que ele é parte do grupo opressor. Trata-se de uma responsabilidade coletiva. 

 O colonizador de esquerda vai pensar que essa luta não é sua. Compreende que uma nova 

ordem social vai se instalar e nela não haverá espaço para si. Ideologicamente é impossível a 

existência do colonizador de esquerda na colônia, já que sua ideologia coloca em xeque e nega a 

sua própria condição. Só resta a ele partir, deixando para trás o papel de colonizador. “[...] O 

colonizador de esquerda se recusa a fazer parte do grupo de seus compatriotas; ao mesmo tempo, 

é impossível para ele fazer coincidir seu destino com o do colonizado. Quem é ele politicamente? 

Quem é que ele expressa senão a si mesmo, isto é, uma força menosprezível no confronto?” 

(MEMMI, 2007, pp. 76, 77). 

2.11. ESPÉCIES DE COLONIALISTAS 

 O colonialista é o colonizador que se aceita como tal e que se empenha em legitimar e 

conferir ares de justeza à colonização. “O colonialista é a vocação natural do colonizador” 

(MEMMI, 2007). Observa-se duas espécies de colonialistas: o imigrante e o de nascimento. Este 

último já nasce inserido em práticas familiares, interesses, situações adquiridas cuja ideologia é a 

do colonialismo. Para aquele que vem da metrópole, a sua situação equipara-se à do noivo que se 

casa pelo dote: ele está disposto a aceitar tudo. Colonialista por natureza, ele veio para provar e se 

beneficiar do colonialismo. Seja por herança, seja por desembarque, a condição de usurpador é a 

mesma nos dois casos. 

 O colonialista é um ser medíocre por excelência. São políticos sem conhecimentos 

históricos. São técnicos atrofiados pela inexistência de concorrência. São administradores opacos 
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– a boa gestão nunca foi premissa da colonização. A colônia está repleta de medíocres, e esses 

vão ficar para sempre, visto que o espaço que ocupam aqui jamais terá na metrópole justamente 

por serem medíocres. “É o medíocre, enfim, que impõe o tom geral da colônia” (MEMMI, 2007, 

p. 88). 

 O medíocre respira colonialismo, pois é esse o único espaço que lhe reserva um lugar ao 

sol. As relações coloniais vão se estabelecer entre o colonizado e o medíocre, visto que esse 

apostou a sua própria existência no êxito colonial. Usurpador: eis como se reconhece o 

colonizador quando se aceita como tal. Trata-se de um privilegiado ilegítimo. Ele reivindica um 

lugar que não lhe pertence. Não mede esforços para conferir ares de legitimidade à sua usurpação: 

falsifica e reescreve a história, apaga as memórias, projeta seus êxitos e insiste à exaustão nos 

deméritos do usurpado. “A inquietação do usurpador, sua sede de justificação exigem dele [...] 

que se autoeleve às nuvens, e que afunde o usurpado para baixo da terra. [...] quanto mais o 

usurpado é esmagado, mais o usurpador triunfa na usurpação” (MEMMI, 2007, p. 90). 

2.12. TENTAÇÕES FASCISTAS 

 Por ser conservador, o colonialista exige que a metrópole também o seja. Ele fica inquieto 

toda vez que se fala em mexer na sua condição política – é essa talvez a única coisa que altera o 

estado de pureza do seu patriotismo. O colonialista é patriota por excelência porque a metrópole é 

quem protege e dá ares de legalidade à sua condição de colonialista – na colônia ele é um mero 

usurpador, mas na metrópole é um herói. A metrópole pode ser democrática ao extremo, mas se 

ousar promover uma igualdade de direitos na colônia, simplesmente acaba-se a empreitada 

colonial. Assim sendo, não existe colonialismo com democracia. “Toda nação colonial carrega 

assim, em seu seio, os germes da tentação fascista” (MEMMI, 2007, p. 100). 

 O fascismo nada mais é do que um regime de exceção altamente excludente. É essa, pura 

e simplesmente, a função da máquina administrativa colonial. O metropolitano não admite a 

opressão sobre si, mas oprime o colonizado sem o menor constrangimento. O autoritarismo das 

forças de segurança – soldados e policiais – garante um complexo de relações de natureza 

exploratória fundada na desigualdade e desprezo. 

 A manutenção da colônia tem um preço para a metrópole. Entre outras coisas, ela tem de 

manter um exército para garantir o status colonial. Para o colonialista, o privilégio colonial é 

função da metrópole. O colonialista não reconhece as leis, os costumes, as tradições da colônia e, 
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em sendo assim, não pode se considerar parte dela. Considera-se cheio de direitos, mas sem dever 

algum. Ambiguamente, não vive na metrópole, não participa da consciência coletiva do país de 

origem, não é influenciado por ele. Conclusão: “O resultado dessa dupla mas negativa 

determinação sociológica é que o colonialista é civicamente aéreo. Navega entre uma sociedade 

distante, que ele quer sua, mas que se torna em certo grau mítica, e um a sociedade presente, que 

ele recusa e mantém assim na abstração” (MEMMI, 2007, p. 105). 

 Transformar a colônia em algo parecido com a metrópole é algo que jamais passou pela 

cabeça do colonialista – isso vai conferir um princípio de igualdade ao colonizado, colocando em 

risco os privilégios do colonizador, coisa que ele não pode admitir. Para garantir que o complexo 

colonial vai se manter como está, o colonialista recorre ao racismo – marca indissociável de 

qualquer colonização em qualquer  parte do globo. 

 O que une o colonizador ao colonizado é essa relação de racismo: o sentimento de 

superioridade, de um lado, e a imposição de inferioridade, do outro: 

[...] Conjunto de comportamentos, de reflexos aprendidos, exercidos desde a mais 
tenra infância, fixado, valorizado pela educação, o racismo colonial é tão 
espontaneamente incorporado aos gestos, às palavras, mesmo as mais banais, que 
parece constituir uma das estruturas mais sólidas da personalidade colonialista 
(MEMMI, 2007, p. 107). 

 Tanto é assim que o colonialista não mede esforços em justificar a sorte do colonizado. É 

preciso evidenciar as diferenças entre os dois pólos do drama colonial. É necessário valorizar ao 

extremo essas diferenças em benefício de um e em detrimento do outro. É necessário, ainda, nas 

palavras de MEMMI (2007), “levar essas diferenças ao absoluto afirmando que são definitivas e 

agindo para que passe a sê-lo” (p. 108). 

2.14. RETRATO DO COLONIZADO 

 A relação colonial, num determinado momento, por constituir-se uma relação de servidão, 

passa a escandalizar a comunidade internacional, razão pela qual o colonizador precisou explicá-

la e justificá-la – o escândalo pode constituir insegurança à sua própria existência: 

[...] Portador dos valores da civilização e da história, ele (o colonizador) realiza uma 
missão: tem o imenso mérito de iluminar as infamantes trevas do colonizado. Que 
esse papel lhe traga vantagens e respeito é apenas justiça: a colonização é legítima, 
em todos os seus sentidos e consequências. [...] por outro lado, como a servidão está 
inscrita na natureza do colonizado, e a dominação na sua, não haverá desenlace. [...] 
Depois disso, tudo se tornaria possível e assumiria um sentido novo. O colonialista 
poderia se permitir vive quase relaxado, benevolente e mesmo benfeitor. O 



44 
 

 

colonizado só poderia lhe ser grato por abrir mão do que lhe cabe. É aqui que se 
inscreve a espantosa atitude mental chamada de paternalista. O paternalista é aquele 
que, uma vez admitidos o racismo e a desigualdade, se pretende generoso para além 
deles. (MEMMI, 2007, pp. 111, 112). 

 Nada melhor à existência do colonizador do que a imposição de uma imagem do 

colonizado. Trata-se de um retrato-acusação. Para o colonizador esse retrato possui o traço da 

preguiça – esse é balizar na dialética “enobrecimento do colonizador” X “rebaixamento do 

colonizado”. O trabalho justifica o privilégio do colonizador, enquanto o ócio justifica a miséria 

do colonizado. Por ser disperso e pouco dado ao trabalho, além de suas ações serem pouco 

rentáveis, a preguiça do colonizado justifica também o vergonhoso salário que recebe, como 

escreveu MEMMI (2007): 

O que é suspeito é que a acusação não visa apenas ao trabalhador agrícola ou aos 
habitantes das favelas, mas também ao professor, ao engenheiro ou ao médico. [...] 
O que é suspeito é a unanimidade da acusação e a globalidade de seu objeto; de 
maneira que nenhum colonizado é salvo, nem nunca poderia ser. Isto é: a 
independência da acusação de todas as condições sociológicas e históricas. [...] por 
meio de sua acusação, o colonizador institui o colonizado com ser preguiçoso. 
Decide que a preguiça é constitutiva da essência do colonizado. (p. 119). 

 Outro traço do colonizado pintado pelo colonizador é o da debilidade, e por ser débil, o 

colonizado precisa de proteção. Para o colonizador, o colonizado é um retardado perverso, cheio 

de maus instintos, ladrão por natureza, sádico – está legitimada, assim, a severidade dos policiais, 

dos soldados, do aparelho jurídico. Mais do que proteger o colonizador, argumenta-se que o 

aparato de segurança é acionado para proteger o colonizado de si mesmo. Verifica-se também a 

“ausência de necessidades do colonizado. Sua inaptidão ao conforto, à técnica, ao progresso, sua 

espantosa familiaridade com a miséria: porque o colonizador se inquietaria com o que quase não 

preocupa o interessado?” (MEMMI, 2007, p. 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

FIGURA 01. Gravura de Theodore de Bry 

 

Tupinambás são retratados como canibais separando as vísceras do inimigo 

 

FIGURA 02. Gravura de Theodore de Bry 

 
Homens, mulheres e crianças fazem um churrasco e consomem pedaços do corpo de seres humanos. Na verdade, 

estas imagens são tendenciosas e obedecem os interesses expansionistas da época. Os povos explorados eram tidos 
como animais irracionais, o que legitimava a colonização que lhes tornaria seres humanos “normais”. 

Para o colonizador, o colonizado é um ingrato. Tudo o que o segundo tem deve ao 

primeiro. Tudo foi um grande desperdício. É perda de tempo tentar emendar o colonizado. O 

colonizador não se preocupa com a verdadeira imagem do colonizado. A prioridade é impregnar-

lhe transformações que consistem, primeiramente, numa série de negações. Nessa perspectiva, o 

colonizado nunca é nada de positivo. “[...] Assim degrada, uma a uma, todas as qualidades que 

fazem do colonizado um homem” (MEMMI, 2007, p. 122). 

 O colonizado jamais é individualizado. De acordo com MEMMI (2007), “[...] só 

tem direito ao afogamento no coletivo anônimo (eles são isto... eles são iguais)” (p. 123). O 

colonizado não tem liberdade. Ele não pode decidir se é ou não colonizado. Nem pode decidir se 

é ainda humano. Para MEMMI (2007), no limite – ambição suprema do colonizador – ele deveria 

passar a existir apenas em função das necessidades do colonizador, isto é, transformar-se em 

colonizado “puro” (p. 124). Preocupante é que essa alucinação devastadora criada e aceita pelo 
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colonizador termina, em determinado momento da colonização, sendo aceita pelo próprio 

colonizado. Diz MEMMI (2007): 

Desejado, difundido pelo colonizador, esse retrato místico e degradante termina, em 
certa medida, por ser aceito e vivido pelo colonizado. Ele ganha assim uma certa 
realidade, contribuindo para o retrato real do colonizado. [...] Esse mecanismo é 
conhecido: trata-se de uma mistificação. A ideologia de uma classe dirigente, como 
se sabe, se faz adotar em larga escala pelas classes dirigidas. Ora, toda ideologia de 
combate compreende [...] uma concepção do adversário. Ao aceitar essa ideologia, 
as classes dominadas confirmam, de certa maneira, o papel que lhes foi atribuído. 
(pp. 125, 126). 

 Assim, o colonizado termina por aderir à colonização, e isso é um resultado óbvio da 

colonização, nasce depois dela. Além disso, o colonizado é “ladrão” por definição e precaver-se 

contra ele é medida de bom senso. O ladrão é fruto da pobreza e o pobre nasce na massa 

colonizada. Mas nem por isso todo colonizado é ladrão ou deva ser tratado como tal. 

 O colonizado é um ser excluído dos centros de decisões e vive sempre à margem da 

história. Se é ladrão por excelência, é incapaz por definição. Por não poder decidir coisa alguma, 

ele sofre todo o peso da história na condição de objeto, visto que não é sujeito da história. O 

conceito de incapacidade atribuído ao colonizado é amplo. Ele é incapaz de se autogovernar, daí 

o motivo pelo qual o “generoso” colonizador não o deixa, não o abandona à própria sorte. E é por 

isso que ele não é apto a exercer o governo e, por não governar, o colonizado não desenvolve o 

gosto pelo governo e acaba assumindo certo conformismo em ser governado. Justamente por ser 

excluído do governo pelo complexo colonial, o colonizado não desenvolve competências. “[...] O 

colonizado não desfruta de nenhum dos atributos da nacionalidade; nem da sua, que é dependente, 

contestada, sufocada, nem, bem entendido, da do colonizador.” (MEMMI, 2007, p. 137). 

2.15. VALORES REFÚGIO 

 O colonizado, mesmo que inconscientemente, termina por renunciar à sua cidadania. Ao 

descobrir-se um “não cidadão”, como pode elaborar um projeto de cidadania ao seu filho? É 

nesse sentido que a família colonizada tem um sentido apenas de refúgio. Para o jovem, a família, 

ao tempo que lhe oferece calor e ternura, o castra ao permanentemente induzi-lo à idéia de que as 

coisas devem ser como são, ou seja, ao incutir-lhe o germe do conformismo temendo pela sua 

segurança. É assim que o jovem se prepara para exercer o seu papel histórico: “O jovem está 

pronto para endossar seu papel de adulto colonizado: isto é, para aceitar-se como ser 

oprimido.” (MEMMI, 2007, p. 141, grifo do autor). 
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 Outro valor refúgio é a religião. Para o indivíduo, é uma linha de recuo; para o grupo, 

protege a existência original. “[...] de fato, todas as religiões têm momentos de formalismo 

coercitivo e momentos de flexibilidade indulgente.” (MEMMI, 2007, p. 141). No complexo 

colonial resta ao colonizado duas alternativas: assimilação ou petrificação. Como a assimilação 

lhe é negada, resta apenas vegetar e viver fora do seu tempo. E o pior: acomoda-se a isso. É assim 

que o colonizado se desfaz do seu passado. Ele perde a memória, uma vez que essa repousa em 

instituições que foram massacradas pelo colonialismo. 

Por que meios ainda se transmite a herança de um povo? [...] Por intermédio da 
educação que dá às suas crianças, e da língua. [...] As tradições e aquisições, os 
hábitos e conquistas, os fatos e gestos das gerações precedentes são assim legados e 
inscritos na história. [...] Ora, a imensa maioria das crianças colonizadas está na rua. 
E aquela que tem a insigne sorte de ser acolhida em uma escola nem por isso será 
nacionalmente salva: a memória que é constituída para ela seguramente não é a de 
seu povo. A história que lhe é ensinada não é a sua. (MEMMI, 2007, p. 145). 

 Ao colonizar, a atitude primeira do colonialista é impor a sua língua. A burocracia, o 

aparato judicial, a tecnicidade, as placas de sinalização, os recibos, os painéis das estações, as 

placas das lojas, enfim, tudo será expresso na língua do colonizador. É assim que o colonizador 

se torna um estrangeiro em seu próprio país. 

 Essa ambiguidade linguística fatalmente vai desembocar na ambiguidade cultural. É assim 

que o colonizado vai se afastar da sua música, das suas artes plásticas, da sua cultura tradicional. 

As impossibilidades do colonizado são, ai, levadas ao último grau. 

 Em pleno século XXI, não é possível saber o que seria do colonizado sem a colonização. 

O complexo colonial abriu estradas, construiu hospitais e escolas, entretanto, observe que o 

traçado das estradas e sinta como elas só servem aos propósitos do colonizador, geralmente 

passando longe do colonizado. Há escolas, sim, mas a maioria das crianças está nas ruas porque 

as vagas são irrisórias. Não há vagas também nos hospitais, a não ser para poucos afortunados. 

Dá para observar no que o colonizado se transformou em consequência da colonização. 

Controlado e explorado, ele foi excluído do sistema histórico, social, político, cultural e técnico. 

Não há técnicos entre os colonizados. Não há políticos. Não há artistas. Foi vedada ao colonizado 

a aprendizagem das técnicas modernas. 

 Mas eis que chega o dia em que o colonizado decide recusar a sua vida. A primeira 

tentação é tentar se enquadrar ao modelo mais próximo e disponível: o do colonizador. Mas como, 

se um dos valores do colonizador é esmagar o colonizado? Ao adotar esses valores, o colonizado 
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estaria se alto esmagando. Além disso, para tanto o colonizado tem de ser assimilado, mas isso 

lhe é definitivamente negado. Do contrário, seria o colonizador quem estaria decretando a sua 

condenação: 

Para que a assimilação colonizada tivesse alcance e sentido, seria preciso que 
atingisse um povo inteiro, isto é, que toda a condição colonial fosse modificada. [...] 
a condição colonial só pode ser mudada por meio da supressão da relação colonial. 
[...] Dizer que o colonizador poderia ou deveria aceitar com muito gosto a 
assimilação e, portanto, a emancipação do colonizado é escamotear a relação 
colonial. [...] Estamos simplesmente convidando o colonizador a acabar consigo 
mesmo. [...] Nas condições contemporâneas da colonização, assimilação e 
colonização são contraditórias. (MEMMI, 2007, pp. 167, 168). 

 A outra tentação, essa mais realista, é a revolta violenta. Essa aparece como uma saída 

factível, não ilusória. Para quem não possui mais nada e não tem nada a perder, a ruptura parece o 

melhor – senão o único – caminho. Eis que nasce, no seio da massa colonizada, a ruptura violenta 

do complexo colonial. E nota-se que, depois de ser sistematicamente recusado pelo colonizador, 

com a ruptura chegou a hora de o colonizado recusar seu oponente. O racismo agora muda de 

lado 

É nesse contexto que deve ser recolocada a xenofobia, e até mesmo um certo 
racismo do colonizado. [...] Considerado em bloco como eles ou os outros, sob 
todos os pontos de vista diferente, homogeneizado em uma radical heterogeneidade, 
o colonizado reage recusando em bloco todos os colonizadores. Para o colonizado, 
todos os europeus das colônias são colonizadores de fato. [...] por sua situação 
econômica de privilegiados, por seu pertencimento ao sistema político da opressão, 
por sua participação em um complexo afetivo negador do colonizado. [...] São 
solidários, ou no mínimo cúmplices inconscientes, dessa grande agressão coletiva da 
Europa. [...] Enfim, se a xenofobia e o racismo consistem em acusar globalmente 
todo um grupo humano, em condenar a priori  qualquer indivíduo desse grupo, 
atribuindo-lhe um ser e um comportamento irremediavelmente fixos e nocivos, o 
colonizado é, de fato, xenófobo e racista; ele se tornou assim. [...] Mas é preciso 
observar, ao mesmo tempo, que o racismo do colonizado é o resultado de uma 
mistificação mais geral: a mistificação colonialista. (MEMMI, 2007, pp. 171, 172). 

 O racismo do colonizado é social e histórico – aqui cabe, como exemplo simplório, a 

Terceira Lei de Newton, a Lei da Ação e Reação. Esse racismo não se baseia na tese de 

inferioridade do grupo oponente, mas sim da certeza de que ele é perigoso, agressor, nocivo. Não 

é um racismo de agressão como o europeu. É um racismo de legítima defesa. 

 Demorou, mas, finalmente, o colonizado viu na colonização uma doença da qual precisa 

se curar. O colonizado está desfigurado e, para retomar seus traços originais, tem de cessar 

totalmente seu estado de alienação. É dessa tomada de consciência que brota o germe da 

violência contra o seu opressor. “[...] para o colonizado, não há outra saída a não ser a 
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consecução do fim da colonização. E a recusa do colonizado só pode ser absoluta, isto é, não 

apenas revolta, mas superação da revolta, ou seja, revolução.” (MEMMI, 2007, p. 188). 
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CAPÍTULO 3 

 

3. A INVEÇÃO DE UM ESTADO 

3.1. AS PRIMEIRAS INCURSÕES 

 Faremos aqui o registro de alguns fatos que influenciaram na formação daquele que, mais 

tarde, viria a se constituir o Estado de Rondônia. Para tanto, é necessário ter uma visão global de 

o que aconteceu antes na Amazônia, ou seja, vamos partir do geral para o particular. Os europeus 

chegaram à região pelo rio Amazonas em busca de riquezas em 1541, conforme registrado pelo 

frei dominicano Gaspar de Carvajal, cronista da viagem de Francisco Orellana entre o Peru e o 

Oceano Atlântico (COLFERAI, 2009, p. 75). Algumas expedições dessa natureza passaram a 

ocorrer desde então, realizadas pelos chamados “bandeirantes fluviais” – a frente de penetração 

luso-paraense. Por outro lado, os bandeirantes luso-paulistas avançaram pelo Vale do Guaporé, 

explorando filões auríferos e aprisionando indígenas para vendê-los como escravos. Do Guaporé, 

os bandeirantes alcançaram os rios Mamoré e Madeira, encontrando-se com os bandeirantes 

fluviais na Amazônia Ocidental. 

 Até 1750, a ocupação da Amazônia se dá de forma esporádica e através de iniciativas 

individuais e isoladas. Não há ainda uma política de Estado para a região. O primeiro ato nesse 

sentido acontece neste ano, quando as conquistas portuguesas a oeste do território brasileiro são 

reconhecidas por meio do Tratado de Madri e quando Sebastião José de Carvalho e Melo, o 

Marquês de Pombal, é nomeado 1º Secretário de Negócios Estrangeiros e de Guerra da colônia. 

Promove-se, então, a exploração de madeiras nobres e drogas do sertão e a Amazônia 

experimenta o seu primeiro surto de desenvolvimento sob a tutela do Estado. Com políticas 

claramente voltadas aos interesses dos colonizadores, inaugura-se um modelo de ocupação que 

persiste até os dias atuais: o avanço da ocupação pelo “homem branco” em detrimento dos povos 

indígenas, habitantes originais da região. 

 A primeira iniciativa nesse sentido é a expulsão dos jesuítas da Amazônia, pois eles 

claramente defendiam os interesses indígenas, posicionando-se, portanto, contrários à nova 

política estatal estabelecida pelo Marquês de Pombal. Nesse período, uma lei foi editada 

estabelecendo que “o soldado ou colono que se casasse com mulher indígena teria prêmios em 
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terras, armas, dinheiro e instrumentos agrícolas, além de não ficar com infâmia alguma” 

(MESSIAS FRANCO, 1992, 582, apud OTT). Foi uma tentativa – bem sucedida à época – de se 

fazer o povoamento amazônico por colonizadores. 

 Esse surto de desenvolvimento, porém, foi curto, o que levou a região a um novo e 

prolongado período de estagnação em termos econômicos e de ocupação humana, conforme 

aponta OTT (2002): 

O fim do século XVIII significou para a Amazônia a volta ao seu estado de latência. 
Não se poderia então prever que este seria o padrão de ocupação da Amazônia pelos 
próximos séculos: iniciativas e propostas descontínuas e espasmódicas, alternâncias 
entre sístoles e diástoles, crescimento e letargia, boom to bust, na expressão inglesa. 
E, adiante-se, todos estes ciclos provocados por variáveis, fatores e acontecimentos 
externos e alheios à região e à população local. (p. 86). 

 Por mais de um século, a Amazônia viveu um profundo estado de letargia, com idas e 

vindas, nos aspectos humanos e econômicos. O cenário veio a modificar-se na década de 1870 

por conta de um evento ocorrido quase meio século antes, mais precisamente em 1838, quando 

Charles Goodyear4 descobre o uso industrial da borracha – material cuja matéria prima, o látex, é 

extraído da Hevea brasiliensis, planta nativa da Amazônia. 

3.2. O PRIMEIRO CICLO DA BORRACHA 

 O uso da borracha se estendeu a diversos setores industriais, com ênfase para a 

pneumática, que servia a também nascente indústria automobilística. Nesse cenário, a Amazônia 

despontou como a maior fornecedora de matéria prima para esse poderoso setor industrial cujos 

tentáculos se estenderiam por todo o planeta. 

 Apesar dos estoques potenciais do látex, a Amazônia apresentava um modelo de coleta 

artesanal lento e um sistema de transporte fluvial precário. Para dar conta da demanda pelo 

produto, a solução encontrada foi a injeção de farta mão de obra, por um lado, e a introdução do 

barco a vapor nos rios amazônicos, por outro. Assim, tendo como pano de fundo a grande seca 

que assolou o Nordeste em 1877 – que resultou em uma legião de flagelados pelas cidades 

nordestinas, principalmente no Ceará –, teve início o Primeiro Ciclo da Borracha, quando levas 

                                                 
4 Charles Goodyear (1800-1860): Inventor norte-americano que se notabilizou pela descoberta da vulcanização da 
borracha, material que viria a ser matéria prima para vários segmentos industriais, entre eles, a pneumática. 
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de nordestinos foram trazidas para a floresta incentivadas pelo próprio governo e por aliciadores 

representantes dos seringalistas5. 

Os nordestinos chegaram à região pelo porto de Belém (PA) e, conforme a necessidade, 

foram distribuídos por toda a Amazônia. Pelo rio Madeira chegaram ao hoje Estado do Acre, 

passando – e parte deles ficando – pelo território do atual Estado de Rondônia6. 

 Nessa época, o monopólio do látex mundial era brasileiro. Os seringalistas habitavam as 

cidades de Manaus (AM) e Belém (PA) e constituíram grandes fortunas – foram, à época, 

denominados “Barões da Borracha”. Essas duas cidades viveram um período de bonança. A elite 

amazônica transferiu seus hábitos de consumo do Velho Continente. Nunca se viu tamanha 

riqueza na Amazônia – o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 em Manaus, e o Teatro da Paz, 

inaugurado um pouco antes, em 1878 em Belém, introduziram em plena floresta o gênero lírico e 

foram a demonstração maior do poderio da borracha que, à época, tinha um peso considerável na 

economia brasileira. 

 Na base dessa fortuna estava o seringueiro, o nordestino que fora trazido para a Amazônia 

e que, de forma alguma, participou dessa riqueza. Afugentado pela seca, o “cearense” que 

sobreviveu a longa viagem de gaiola7 foi encaminhado aos fartos seringais acreanos, à época 

pertencentes ao território boliviano e, antes disso, ao hoje território rondoniense – terras 

pertencentes ao Amazonas e Mato Grosso. 

 Instaurou-se na Amazônia um regime de semi escravidão. O nordestino convertido em 

seringueiro submeteu-se involuntariamente ao regime de aviamento8. Era proibido de fazer o 

roçado – mesmo que para subsistência –, pois tinha de concentrar seus esforços na extração do 

                                                 
5 Conhecidos também como “coronéis de barranco”, os seringalistas estabeleceram um sistema de semiescravidão 
capitalista na Amazônia. Através da violência, converteram indígenas em “caboclos seringueiros” e, através da 
dependência econômica, criaram a figura dos “seringueiros nordestinos”. 
6 Os dados referentes a esta primeira grande onda migratória para a Amazônia são controversos. MEDEIROS FILHO 
& SOUZA (1983), por exemplo, calculam que mais de 500.000 nordestinos tenham migrado para a Amazônia no 
período entre 1877 e 1910. BID (1992), por sua vez, indica que a população da região em 1820 era de 137.000 
habitantes e em 1910 somava 1.217.000, calculando que pelo menos 300.000 migrantes entraram na região entre 
1840 e 1914 (OTT, 2002, pp. 87, 88). 
7 Navio que transportava os nordestinos de Belém ou de Manaus para os seringais espalhados por toda a Amazônia. 
8  Baseado no endividamento prévio e contínuo do seringueiro com o patrão, consistia em uma cadeia de 
fornecimento de mercadorias a crédito, sem a intermediação de dinheiro – pagava-se a fatura com a borracha colhida 
nos seringais e que sempre eram insuficientes para quitar o débito. A dívida começava antes da produção da borracha, 
pois o patrão fornecia todo o material logístico necessário à colheita do látex e a sobrevivência do trabalhador. Era 
praticamente impossível ao seringueiro libertar-se do seringalista. 
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látex, garantindo assim a sua dependência ao barracão9. O seringueiro chegou à Amazônia 

endividado – tinha de pagar por sua passagem, alimentação, roupas, equipamentos de trabalho etc 

– e passou a viver à sua própria sorte. Era propriedade do seringalista e viveu, por décadas, sob a 

tutela de jagunços. 

 Veio, então, a decadência da borracha.  Esse período histórico começou em 1876, quando 

o botânico inglês Alexander Wickham, a pretexto de fazer pesquisas na Amazônia, 

contrabandeou da região 70 mil sementes de Hevea brasiliensis. Plantadas no Jardim Botânico de 

Kew, na Inglaterra, algumas mudas vingaram e foram aclimatadas numa das colônias inglesas no 

sudeste asiático, a Malásia. Dessa experiência surgiu um plantio de hevea organizado e com 

plantas de melhor qualidade, quantidade e preço. Em 1914, a produção asiática supera a 

amazônica. Foi o fim do Primeiro Ciclo da Borracha. 

 Por aproximadamente três décadas, a Amazônia volta ao seu estado de letargia, visto que 

a borracha local não se apresenta mais competitiva no mercado internacional. Entretanto, a região 

nunca mais será a mesma, uma vez que centenas de milhares de nordestinos introduzidos ali para 

extrair o látex foram abandonados à própria sorte e passaram a viver na floresta. Alguns 

insistiram na cultura da borracha e passaram a ter liberdade para vender a produção e 

comercializar com o regatão10. Outros diversificaram as atividades e passaram a explorar, de 

forma extrativista, outros produtos, como a castanha-do-Pará e peles raras de animais silvestres. 

Alguns se apropriaram de conhecimentos indígenas e passaram a viver como os índios, tendo a 

pesca e a caça como fonte de alimentação, além de uma rudimentar agricultura de subsistência. 

Nascia ali a comunidade ribeirinha da Amazônia tal e qual a conhecemos hoje. 

 Nesse período, no território que mais tarde viria a ser o Estado de Rondônia, alguns 

vilarejos se constituíram principalmente às margens dos principais rios – Madeira, Mamoré, 

Guaporé, Jamari e Machado: 

Ainda no Primeiro Ciclo da Borracha os seringueiros penetram os afluentes do rio 
Madeira e ocorreu o início da formação de diversos povoados: no rio Jamari 
formaram os povoados de Samuel (extinto) e Papagaios, atual cidade de Ariquemes. 
Subindo o rio Machado, na primeira cachoeira, surge o povoado Dois de Novembro, 
hoje distrito de Machadinho do Oeste. Navegando pelo rio Machado, penetraram no 

                                                 
9 Sede administrativa e comercial do seringal, era onde o seringueiro recém chegado morava. 
10 Negociantes fluviais que vendiam mercadorias aos seringueiros a preço mais baixo que os do barracão e, num 
segundo momento, com o desinteresse do seringalista pela borracha, passou também a comprar a produção 
diretamente dos seringueiros. 
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rio Jaru, onde surgiu o povoado do mesmo nome. Pelo rio Machado ou Jiparaná, 
acima, na foz do rio Urupá, surge a vila Urupá, atual cidade de Ji-Paraná. Na junção 
do rio Comemoração ou Melgaço com o rio Apediá ou Pimenta Bueno, onde forma 
o rio Machado ou Jiparaná, surge o povoado de Pimenta Bueno. (OLIVEIRA, 2004, 
pp. 39, 40). 

O povoamento da região começou bem antes, em meados do século XVIII, quando, ainda 

sob influência das políticas pombalinas, construiu-se, às margens do rio Guaporé, o Real Forte 

Príncipe da Beira (a pedra fundamental foi lançada em 1766), com o objetivo de garantir as 

posses portuguesas nos limites determinados pelo tratado de Madri. Antes disso, “[...] em 1714, 

foi fundada a primeira missão nos limites do atual estado de Rondônia” (OLIVEIRA, 2004, p. 

13). Entretanto, as tentativas de povoamento do território foram tímidas e mal-sucedidas, visto 

que se tratava de uma das regiões mais isoladas do planeta e os problemas eram muitos, 

principalmente as doenças endêmicas – malária e febre amarela silvestre – e os inevitáveis 

conflitos com as populações indígenas. 

3.3. NOS TRILHOS DO TREM 

 O primeiro processo de povoação efetiva do hoje Estado de Rondônia foi feito pelos 

nordestinos convertidos em seringueiros durante o Primeiro Ciclo da Borracha. Registra-se que, 

paralelo a esse movimento, outro processo teve fundamental importância para a constituição da 

geografia humana da região: a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). A 

primeira tentativa de levar essa grande empreitada a cabo data da década de 1870 e foi frustrada. 

Uma segunda tentativa foi feita por um novo consórcio de empresas e, mais uma vez, fracassou. 

Só na terceira investida, dessa vez feita por um consórcio liderado pelo empresário norte-

americano Percival Farquar (1864-1950) – a Madeira-Mamoré Railway Co. –, o empreendimento 

foi finalmente concluído. 

 São divergentes as informações acerca do número de trabalhadores que atuaram na 

construção da EFMM. Ele varia entre 22 mil e 34 mil pessoas. Unanimidade mesmo é o fato de 

que o empreendimento reuniu trabalhadores de cerca de 50 nacionalidades em plena selva 

amazônica, muitos dos quais morreram, desapareceram na floresta ou retornaram aos seus países 

de origem. Um número considerável deles, entretanto, decidiu ficar. Registra-se que, até hoje, nos 

municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim – pontos extremos da ferrovia então com 366 

quilômetros de extensão – habitam descendentes desses trabalhadores, como é o caso dos 
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Johnson, numerosa família descendente de barbadianos que residem atualmente na capital do 

Estado. 

 O grande obstáculo para a construção da EFMM foram as precárias condições sanitárias 

amazônicas. No segundo ano de construção, 1908, a expectativa de vida do trabalhador era de 

apenas três meses a partir do momento em que ele pisava em solo hoje rondoniense. As principais 

doenças eram a pneumonia, sarampo, ancilostomíase, beribéri, febre amarela e o impaludismo. 

Além dessas enfermidades, outro fator de morte dos trabalhadores foi os conflitos com indígenas, 

que não se renderam pacificamente aos seus “conquistadores”. 

Em 1908 foi construído o Hospital da Candelária, que impressionou o sanitarista 
Oswaldo Cruz em visita de inspeção à região da obra. Os registros oficiais do 
Hospital da Candelária, à época a melhor referência no tratamento de doenças 
tropicais na região e quiçá no país, mostram que no período jan-1909 a dez-1912 
foram ali atendidos 145.647 doentes. E que ocorreram, nesta etapa e no 
hospital, 1.552 óbitos. Há quem afirme, entretanto, que as mortes foram quase 6.000, 
incluindo-se aqui os que morreram fora do hospital. Não procede, portanto, a lenda 
que diz que cada dormente da estrada representa uma vida perdida, que fez com 
que fosse denominada ferrovia do diabo, ou da morte, por alguns autores. Apenas 
para ilustrar, nos seus 366 km a estrada tinha cerca de 750.000 dormentes11. 

 No início do século XX, o território do que viria a ser mais tarde o Estado de Rondônia 

estava povoado então às margens dos seus principais rios – Madeira, Mamoré e Guaporé, além de 

pequenas povoações às margens de rios tributários do Madeira. Entenda-se esse fato como muito 

natural, uma vez que não havia acesso terrestre à Amazônia Ocidental. A única forma de aqui 

chegar e se estabelecer era via fluvial. 

3.4. NAS ONDAS DO TELÉGRAFO 

 Também no início do século 20, o quadro de isolamento das terras que constituiriam o 

futuro Estado de Rondônia começa a ser rompido via terrestre.  Em 1907, o então presidente 

Afonso Pena nomeia Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, chefe da Comissão 

de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas (CLTEMTA). O objetivo era 

estender uma linha telegráfica entre Cuiabá (MT) e Santo Antônio do Madeira (atual Porto 

Velho). O empreendimento foi levado a cabo entre os anos de 1907 e 1915. 

 A estratégia estatal era consolidar a posse brasileira sobre o recém-anexado território do 

Acre, além de promover a ocupação dos territórios de Purus, Juruá e Manaus. Rondon recebeu 

                                                 
11 http://www.juraemprosaeverso.com.br/TudoSobre/EstradaDeFerroMadeiraMamore.htm 
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ainda a determinação de executar todo um trabalho de determinações geográficas e levantamento 

de riquezas minerais e vegetais, constituição do solo, clima, rios etc. Assim, o oficial do Corpo de 

Engenharia do Exército Brasileiro realizou três grandes expedições a fim de executar as 

determinações governamentais. 

A mais importante das expedições, para Rondônia, foi exatamente a terceira, pois 
aquela coluna varou todo o sertão do atual Estado em travessia que durou 237 dias – 
de maio a dezembro, numa expedição superior a 800 km. (SILVA, 1979, p. 91). 

 Marechal Rondon estendeu a linha telegráfica de cerca de 1.500 quilômetros num picadão 

de 45 metros de largura aberto em plena floresta amazônica. Esse empreendimento, direta ou 

indiretamente, lançou as sementes daqueles que, mais tarde, viriam a ser os municípios de 

Vilhena, Pimenta Bueno, Jaru e Ariquemes, além de servir de referência para o traçado da BR-

364, assunto que veremos com a devida profundidade mais adiante. “Nesse período as regiões de 

Pimenta Bueno, Jaru, e Ariquemes já eram habitadas por seringueiros e na margem do rio 

Machado existia o povoado denominado Urupá, atual cidade de Ji-Paraná.” (OLIVEIRA, 2004, p. 

64). 

3.5. O SEGUNDO CICLO DA BORRACHA 

 É interessante observar que eventos geograficamente distantes da Amazônia, ocorridos 

nos Estados Unidos, influenciaram na formação do futuro Estado de Rondônia. Um deles foram 

os “Acordos de Washington”, firmado em março de 1942 e pelo qual o Brasil organizaria a 

produção de borracha na Amazônia com o apoio dos Estados Unidos. O acordo aconteceu porque 

o Japão fechou as rotas de comercialização da borracha da Malásia e as tropas aliadas na Segunda 

Guerra Mundial se viram numa situação absolutamente crítica em relação ao seu estoque do 

material, que era fundamental para o esforço de guerra. 

 Pelo acordo, os Estados Unidos se responsabilizaram pelo combate a malária na região, 

forneceram os meios de produção e transporte e entraram com 42% do capital para a constituição 

do Banco da Borracha (mais tarde, Banco da Amazônia – BASA). Os norte-americanos 

garantiram ainda um preço mínimo – bastante satisfatório para a época – para toda a produção 

brasileira. Ao Brasil coube financiar o restante do capital para a constituição do Banco da 

Borracha, recrutar mão de obra e explorar os seringais. 

 Os Acordos de Washington foram providenciais para o governo brasileiro, que mais uma 

vez se via diante de uma grande seca no Nordeste, principalmente no Ceará. Estima-se que 22 mil 



57 
 

 

nordestinos, fora dezenas de milhares de trabalhadores de outras regiões (SILVA, 1979, pp. 98, 

99), aportaram na Amazônia desta vez na condição de “soldados da borracha”, pois eram 

recrutados sob o argumento de que participariam do esforço de guerra dos aliados na Segunda 

Guerra Mundial. Entretanto, mais uma vez a maioria desses trabalhadores viveu, a exemplo dos 

seus conterrâneos do Primeiro Ciclo da Borracha, em regime de escravidão e endividamento. E 

depois, findada a guerra, foram abandonados nos seringais. 

 Uma das consequências dos Acordos de Washington foi a criação, em 1943, pelo governo 

brasileiro, de cinco novos territórios federais, dentre eles o Território Federal do Guaporé, com 

terras desmembradas dos estados do Amazonas e Mato Grosso. Além disso, o território passa por 

novo surto de desenvolvimento. Tendo como atividade o extrativismo vegetal, a região que hoje 

constitui o Estado de Rondônia, principalmente nos vales do Madeira, Mamoré e Guaporé, 

experimenta novo estágio de crescimento econômico e demográfico e a economia dos pequenos 

núcleos urbanos remanescentes do Primeiro Ciclo da Borracha é revitalizada. 

No Norte, em consequência dos Acordos de Washington, entre o Brasil e os Estados 
Unidos, criavam a Rubber Developement Corporation, sob a supervisão do Brasil. 
[...] Mais uma vez as secas nordestinas haveriam de viabilizar os seringais: [...] em 
1942 novos contingentes de nordestinos terminaram por ser recrutados pelo governo 
brasileiro para cumprimento dos Acordos de Washington. (...) Assim, aquela matéria 
prima - a borracha – era fundamental naquele momento de guerra, ao mesmo tempo 
que era, para o governo brasileiro, uma saída, naqueles momentos de seca e fome no 
nordeste. O governo brasileiro criou o Serviço de Encaminhamento de 
Trabalhadores para a Amazônia – SENTA, para arrebanhar retirantes. Eram os 
soldados da borracha que foram espalhados por toda a Amazônia brasileira e, 
novamente, a região do vale do Madeira rondoniano voltou a ser explorada por 
seringueiros. [...] No dia 13 de setembro, o Governo Federal de Getúlio Vargas 
criava por decreto cinco territórios federais, dentre eles o Território do Guaporé, que 
viria a ser o atual Estado de Rondônia. (SILVA, 1979, pp. 98, 99). 

3.6. BR-364: O CANAL DE INTEGRAÇÃO 

 Um dos últimos grandes empreendimentos do governo de Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira, a BR-364 possibilitou tanto o desenvolvimento econômico quanto o preenchimento 

demográfico de todo o Estado de Rondônia e, em particular, do município de Vilhena, objeto 

desse estudo. O então governador do Território Federal de Rondônia, Paulo Nunes Leal, integrou, 

juntamente com seus colegas da região Norte, a “Caravana da Integração Nacional”, uma 

comitiva de veículos que saiu de Belém com destino a Brasília, na viagem inaugural da rodovia 

Belém-Brasília (BR-010). No bolso, levava o esboço do que seria a ligação terrestre entre Rio 

Branco – Porto Velho – Cuiabá. 
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Paulo Leal procurou o então presidente do DNER – Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagem –, Edmundo Régis Bittencourt, para tratar do tema. Conhecedor da situação financeira 

do órgão, Bittencourt dissuadiu Leal da idéia, argumentando que o projeto seria inviável. 

Procurou em seguida o então governador do Mato Grosso, João Ponce, por ser esse Estado 

beneficiário direto do empreendimento. “Mas não consegui vender-lhe a idéia, com a qual não se 

entusiasmou, provavelmente por achá-la inviável.” (LEAL, 1984, p. 17). 

 No dia 02 de fevereiro de 1960, quando o então presidente, Juscelino Kubitscheck, 

recebeu em audiência os governadores da região Norte que integraram a Caravana da Integração 

Nacional, Paulo Leal, mesmo alertado sobre a impropriedade de se falar no assunto durante o 

encontro, decidiu apostar. Na ocasião, travou-se o seguinte diálogo entre o presidente da 

República e o governador do Território: 

- Presidente, o senhor já ligou Brasília a Belém e a Porto Alegre e está ligando a 
Fortaleza. Por que não completa o outro braço da cruz, construindo a rodovia 
Brasília-Acre? 
- Uai, Paulo. E pode? 
- Pode, presidente; mas é negócio para homem! 
- Então vai sair. (LEAL, 1984, p. 19). 

 Em 05 de fevereiro, três dias após a audiência, o presidente Juscelino Kubitscheck 

anunciava, em rede de nacional de televisão, a decisão da abertura da BR-029, atual BR-364. Ele 

anunciou que o prazo para a conclusão da BR-029 seria de dez meses. Assim, a inauguração 

ficou pré-agendada para o mês de dezembro, pouco antes do término do mandato presidencial. 

Em 28 de dezembro daquele ano, chegava a Porto Velho, partindo de São Paulo, uma comitiva de 

sete caminhões e um jipe, a “Caravana Ford”, oficialmente a primeira a fazer o trajeto 

inteiramente via terrestre. 

 A idéia da construção de uma rodovia ligando Brasília ao Acre já vinha sendo gestada 

havia quase 20 anos.  No início da década de 1940, a convite do interventor da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré (EFMM), Aluízio Pinheiro Ferreira, o então presidente da República, Getúlio 

Vargas, fez uma visita de três dias a Porto Velho. Essa visita, somada a acontecimentos 

relacionados à Segunda Grande Guerra Mundial – necessidade urgente de se retomar a produção 

da borracha na Amazônia para abastecer os exércitos aliados no conflito –, acelerou a decisão do 

presidente de se criar novos territórios federais na região. E assim aconteceu. Novos territórios 

foram criados, entre eles o Território Federal do Guaporé. 
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Criado o Território, para o seu desenvolvimento social e econômico tornou mais 
imperativa a necessidade de uma ligação rodoviária da Capital com o interior e com 
o restante do país. O sonho da abertura de uma rodovia entre Porto Velho e Cuiabá 
começou a tomar corpo e ganhar defensores dentre e fora da região. (LEAL, 1984, 
p. 26). 

 O Plano Rodoviário Nacional desenvolvido em 1944 por uma comissão presidida pelo 

engenheiro Yedo Fiúza concebeu a construção da “Rodovia Acreana”. Submetido ao Congresso 

Nacional em 1946, o plano consistia na construção de uma grande rodovia que ligaria Cuiabá a 

Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e prosseguiria até a fronteira brasileira com o Peru. 

Incluído no Plano de Viação Nacional, o projeto recebeu a denominação de BR-029. Assim, a 

atual BR-364 existe – no papel – desde 1946. 

 Vale ressaltar a importância de um evento distante quase 30 anos desses acontecimentos, 

sem o qual talvez a construção da BR-029 seria inviável – pelo menos nos dez meses de prazo 

estabelecidos pelo presidente Juscelino Kubitscheck. E se a rodovia não fosse construída na 

gestão de Kubitscheck, o seu futuro seria absolutamente incerto: 

Os acontecimentos políticos que se sucederam ao governo Kubitscheck 
demonstraram que se a rodovia Cuiabá- Porto Velho não tivesse sido aberta ainda 
em 1960, possibilitando a viagem da ‘Caravana Ford’ de São Paulo a Porto Velho, 
comprovando que apesar do tempo gasto e das dificuldades enfrentadas era viável 
essa ligação, as crises e as descontinuidades administrativas que se seguiram 
desestimulariam seu prosseguimento e impediriam a conclusão de sua abertura com 
inevitável deteriorização ou perda do que tivesse sido realizado. (LEAL, 1984, p. 
25). 

 Trata-se da Linha Telegráfica Rondon, um empreendimento que se apresentava obsoleto 

tão logo a sua construção foi concluída. Entretanto, foi o telégrafo do Marechal Rondon que 

balizou a rota de construção da BR-029. Não fosse a linha telegráfica, “não haveria tempo 

suficiente para proceder-se a um reconhecimento e estudo topográfico normais para a definição e 

escolha de um traçado exequível, numa extensão de mais de 600 km contínuos de floresta 

virgem” (LEAL, 1984, p. 24-25). A Comissão Rondon “rasgou” o oeste Brasileiro, de Cuiabá a 

Santo Antônio do Rio Madeira (atual Porto Velho) entre os anos de 1907 e 1915. A linha 

telegráfica implantada por ele marcou a maior parte do traçado da BR-364. 

 Até a abertura da rodovia, em 1960, a população rondoniense era diminuta e esparsa. Em 

que pese o seu extraordinário potencial agropecuário, mineral e vegetal, apenas o crescimento 

vegetativo dessa população não garantia braços em quantidade suficiente para a exploração 

dessas potenciais riquezas. “[...] Mas a terra continuou à espera de mais braços, pois o 
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crescimento vegetativo da população e os fluxos migratórios não eram suficientes para preencher 

a imensidão dos espaços vazios e explorar o fabuloso potencial dessa região privilegiada.” 

(LEAL, 1984, p. 14). 

 Rondônia, até o ano de 1950, tinha apenas 36.935 habitantes. Esse número saltou para 

69.792 em 1960 – soma-se nesta cifra o contingente de trabalhadores na própria rodovia – e, a 

partir daí, registrou-se no Território (posteriormente Estado) um dos maiores fluxos migratórios 

da história brasileira, tendo sido registrado uma população de 1.562.409 habitantes em 2010 

(IBGE, Censo 2010). 

TABELA 01. Crescimento populacional do Estado de Rondônia 

ANO POPULAÇÃO 

1950 36.935 

1960 69.792 

1970 111.064 

1980 491.069 

1991 1.132.692 

2000 1.379.787 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000,  
Anuário Estatístico do Brasil, 2000 

 Uma vez inaugurada a BR-029, por ela começaram a chegar ao Território, já no início da 

década de 1960, famílias originárias de todas as partes do Brasil. O número de imigrantes nessa 

época era pequeno, porém constante. A explosão se deu mesmo a partir da década de 1970, sendo 

que o apogeu foi registrado nos anos de 1980: 

[...] Em 1977, a menor densidade de tráfego, registrada na Cuiabá-Porto Velho, foi 
de 280 veículos por dia. Segundo as previsões, o volume médio diário na BR-364 
deveria crescer acima de 18% até 1988, o que justificou a pavimentação da estrada. 
(SILVA, 1979, p. 108). 

Em setembro de 1984, com a presença do então Presidente da República João Batista 

Figueiredo, o asfaltamento da BR-364 foi concluído e inaugurado. A facilidade de acesso 

promovida pela nova rodovia estimulou a chegada de levas de migrantes do Sul e Sudeste, mas 
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também do Nordeste, atraídos pela distribuição de terras dos novos projetos de assentamento. Em 

outras palavras, “[...] promovia-se a ocupação demográfica da região, absorvendo populações 

economicamente marginalizadas de outras regiões, proporcionando empregos. O aumento da 

produção agrícola era exponencial.” (OTT, 2000, p. 118). Ao tempo em que o asfalto foi 

inaugurado, a rodovia passa a ser denominada BR-364. Daí em diante, a onda migratória para 

Rondônia, onde o governo federal distribui terra fértil, é sempre exponencial. Da rodovia federal, 

abrem-se várias estradas vicinais, algumas delas posteriormente se transformando em rodovias 

estaduais e a ocupação avança, transformando milhões de hectares de floresta em pasto. 

Rapidamente, Rondônia passa a ser autossuficiente na produção de alimentos e, transposto essa 

etapa, passa a exportar gêneros alimentícios de variada ordem. Minerais – principalmente 

cassiterita – e madeira também entram na pauta de exportação de Rondônia, sendo que essa 

última abastece o Brasil e o mundo. Abre-se, dessa forma, uma nova e vigorosa fronteira agrícola 

no oeste brasileiro. 

3.7. A REVOLUÇÃO VERDE 

 Os imigrantes que se deslocaram de vários estados brasileiros para Rondônia a partir dos 

anos de 1960 eram os “deserdados da revolução verde”. Revolução verde é uma expressão criada 

em 1966 em uma conferência em Washington (EUA) para designar a mecanização da agricultura 

mundial e o consequente aumento da produção agrícola, com o nobre objetivo – não alcançado – 

de erradicar a fome no planeta. 

 O grupo norte-americano Rockefeller foi convidado pelo governo mexicano, ainda nos 

anos de 1920, para desenvolver naquele país pesquisas visando ao aumento de sua produtividade 

– principalmente de grãos. Os pesquisadores desenvolveram sementes em laboratório com alta 

resistência a pragas e doenças, criaram novas e eficientes técnicas de fertilização do solo e 

introduziram pesado maquinário com vistas ao aumento de produtividade, por um lado, e a menor 

dependência ao uso de mão de obra – que era intensiva –, por outro. 

 Vale observar que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os demais 

países desenvolvidos da União Européia e Japão migraram para a indústria da alimentação toda a 

tecnologia de guerra desenvolvida antes e durante o conflito. Assim, Os materiais de explosivos 

viraram adubos sintéticos e nitrogenados. Os gases mortais foram transformados em agrotóxicos. 
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A indústria de fabricação de tanques utilizou as mesmas plataformas para transformar os veículos 

de guerra em pesadas máquinas agrícolas – tratores, colheitadeiras etc.  

 A justificativa de governos e empresas para a revolução verde era calcada em um discurso 

meramente ideológico que tinha como pano de fundo a erradicação da fome no planeta. Falácia 

pura, uma vez que a fome mundial continua até hoje e todas as empresas envolvidas e 

patrocinadas pelos seus respectivos governos só fizeram aumentar suas fatias no mercado 

mundial de alimentos. Multinacionais como Monsanto, Cargill, Bunge, Syngenta, Bayer e Basf 

são alguns exemplos de empresas globais que dominam o cenário da produção agrícola no mundo. 

E o que a revolução verde tem a ver com Rondônia? Trata-se de outro evento que se 

desenvolveu nos Estados Unidos mas, ao ser exportado para países subdesenvolvidos, modificou 

profundamente a estrutura agrária dessas nações. No caso brasileiro, pequenos agricultores das 

regiões Sul e Sudeste simplesmente não conseguiram acompanhar o desenvolvimento agrícola 

experimentado pelos grandes produtores agora com o seu processo produtivo mecanizado. Na 

tentativa desesperada de manter-se competitivo, muitos pequenos produtores assumiram 

compromissos financeiros com a intenção de mecanizar suas lavouras, mas não se adaptaram aos 

novos tempos e terminaram endividados. Suas propriedades passaram a ser anexadas pelas 

grandes propriedades como pagamento de dívidas e, nas cidades, houve um inchaço populacional, 

sobretudo nas periferias, uma vez que no campo não havia mais lugar para o trabalhador rural – 

esse fora trocado pelo trator. 

Na década de 60, à medida que renda e terra ficaram concentradas nas mãos de um 
grupo reduzido, mais e mais pequenos fazendeiros e posseiros foram expulsos do sul 
colonizado, e um milhão de pequenos fazendeiros afluiu anualmente para as 
superpopulosas favelas em torno das cidades brasileiras. Outros rumaram para o 
norte pelas estradas de barro e trilhas de gado, e foi então que começaram as 
derrubadas e queimadas na delicada estrutura da Amazônia enquanto se debatiam 
para encontrar um espaço de terra todo seu. Foi entre 1958 e 1960, no governo 
Kubitschek, que se rasgou a primeira estrada importante no coração da Amazônia – 
a Belém-Brasília. [...] Esta rodovia foi a precursora da rede distribuidora de estradas 
de terra batida que logo enchia de fumaça a atmosfera da Amazônia. (REVKIN, 
1990, pp. 114-115). 

 Favelizados, os “deserdados da revolução verde” passaram a ser visto como um problema 

para o governo: “Para o registro estratégico-militar, a Amazônia representa um espaço a ser 

‘conquistado’, e ainda, o lócus privilegiado para a transferência de grupos sociais com potencial 

de revolta” (CEMIM, 1992, p. 12). Era esse o caso dos milhares de produtores rurais agora sem 
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terra no centro-sul do país. Era esse o perfil daquele que viria a habitar terras rondonienses e de 

toda a Amazônia no futuro próximo. 

3.8. “INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR” 

 A Bacia Amazônica corresponde a cerca de 60% do território brasileiro e, em 1960, tinha 

apenas 360 quilômetros de rodovias pavimentadas. Neste ano, enquanto o Brasil tinha 

aproximadamente 70 milhões de habitantes, viviam na Amazônia apenas 2,5 milhões de pessoas. 

A partir de 1964, quando assumiram o poder, os militares passaram a olhar para essa vasta região 

sub habitada como uma potencial válvula de escape para a pressão social que vinha se 

avolumando nas regiões Sul e Sudeste por conta do avanço do latifúndio, da mecanização da 

agricultura, da concentração de renda e terra nas mãos de poucos e da monocultura, eventos que 

geravam verdadeiras legiões de sem-terra nas periferias das cidades e que começavam a 

reivindicar a reforma agrária. 

 Para o governo militar, melhor seria realocar esse contingente com potencial de revolta do 

que promover a reforma agrária – essa, para ser feita, iria interferir diretamente nos interesses das 

elites do campo. Além do mais, havia interesses estratégicos para os militares. Os governos do 

Peru e da Venezuela já haviam iniciado a ocupação de suas terras amazônicas. Sob a doutrina de 

“Integrar para não entregar”, o governo passou a enxergar a floresta Amazônica como um 

obstáculo a ser transposto. 

 Criou o governo militar o programa “Objetivos Nacionais Permanentes”, programa este 

concebido por ideólogos da Escola Superior de Guerra e tendo como principal pensador o general 

Golbery do Couto e Silva. O objetivo, segundo palavras do próprio general Golbery, era “inundar 

a floresta com civilização” (REVKIN, 1990, p. 125). O plano começa a ser executado em 1966 e, 

por decreto-lei, criou-se a SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia –, 

agência de fomento que, através de incentivos fiscais, apoiaria projetos industriais e agrícolas. 

 Também em 1966 foi dado início à “Operação Amazônia”, que consistia em iniciativas 

para promover investimentos na região e construir estradas, encorajando investimentos pela elite 

das regiões desenvolvidas e a migração dos pobres dessas mesmas regiões para o Norte do país – 

para o projeto vingar, era necessário criar na floresta um “exército de reserva de mão de obra”, 

para usar uma expressão cunhada por Karl Marx no século XVIII. A meta era controlar a 

fronteira através de políticas de desenvolvimento econômico. Do ponto de vista 
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desenvolvimentista, o plano até que foi relativamente bem sucedido. O problema é que tal 

estratégia de ocupação não levou em conta que a Amazônia já era ocupada por índios, 

castanheiros, seringueiros, ribeirinhos etc. Para os militares, os índios eram apenas uma 

inconveniência: 

– Somente quando estivermos seguros – explicou um general – de que cada canto da 
região amazônica está colonizada por verdadeiros brasileiros, e não por índios, 
poderemos dizer que a Amazônia nos pertence. (REVKIN, 1990, p. 138). 

 Para Ari Miguel Teixeira Ott (2002), a estratégia militar de ocupação da Amazônia se 

construiu sobre dois mitos: o Mito do vazio amazônico (grifo nosso), que produziu a crença de 

uma região virgem, um imenso espaço vazio, ou a última fronteira da humanidade. Por este 

enfoque, a Amazônia é uma terra sem homens para onde a sociedade deve se expandir, aliviando 

os problemas da pressão populacional nas áreas periféricas, ignorando os direitos das populações 

que lá vivem; e o Mito de solução para os problemas da periferia (grifo nosso), que submeteu 

a região a projetos de colonização governamentais visando à expansão da fronteira agrícola, não 

só no Brasil como na Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, com o deslocamento de colonos 

atraídos por dois outros mitos: uma terra desabitada e com solos férteis. “A colonização tem sido 

acompanhada de construção de estradas, de cidades e de hidrelétricas. O balanço geral dos 

últimos cinquenta anos de colonização é negativo: os problemas da periferia não foram resolvidos 

e criaram-se novos problemas na Amazônia.” (OTT, 2002, pp. 81, 82). 

 De acordo com Arneide Bandeira Cemin, 

O Plano de Integração Nacional, formulado pelo Governo Militar, em 1970, 
preconizava a integração da Amazônia ao Centro-Sul do país e a ocupação rápida do 
então Território de Rondônia. [...] A ocupação de Rondônia [...] visava objetivos 
estratégicos, internos e externos. [...] O controle político e social, tinha como 
finalidade conduzir o fluxo migratório do Nordeste para a Amazônia – sentido leste-
oeste – bem como redimensionar o fluxo migratório do Sul e do Sudeste em direção 
ao Centro-Oeste, ao Oeste – caso de Rondônia – e ao Norte do país. (CEMIN, 1992, 
pp. 52-53). 

 Para conduzir todo esse processo, o governo federal criou e escalou, em 1970, o INCRA – 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –, órgão que veio a substituir o IBRA – 

Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – esse último presente em terras rondonienses desde 1968. 

A partir de 1970, o INCRA estabeleceu planos e metas para colonizar oficialmente as terras 

localizadas ao longo das rodovias federais – estas foram eleitas como os grandes eixos de 
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desenvolvimento e ordenamento da ocupação da Amazônia -, com o objetivo de levar “homens 

sem terra para uma terra sem homens”. 

3.9. A COLONIZAÇÃO AGRÍCOLA DE RONDÔNIA 

 O discurso aceito internamente na Amazônia de manutenção de uma economia extrativista 

com intervenção mínima no meio ambiente começa a ser subvertido a partir dos anos de 1970, 

com a chegada dos imigrantes que vieram em nome da colonização agrícola. Estes pregavam o 

desenvolvimento e, para tanto, a modificação da paisagem pelo desflorestamento fazia-se 

necessário. E esse novo conceito se impõe, afinal, seus adeptos não só se tornam maioria como 

seu discurso é endossado pelos órgãos oficiais de colonização. 

 Rondônia apresenta características tanto do cerrado do planalto central – sul do Estado - 

quanto da floresta tropical – centro e norte do Estado. Com 238.512,8 km² (PLANAFLORO, 

1989), o Estado apresentou algumas particularidades em seu processo de colonização. As regiões 

central e norte, por terem terras consideradas mais férteis e apropriadas para a agricultura, foram 

divididas em pequenas propriedades e utilizadas para distribuição massiva entre os milhares de 

colonos que chegavam anualmente à região. Já o sul do Estado, como veremos adiante em 

capítulo específico, com terras menos férteis, foi dividido em grandes propriedades e leiloados 

para um público diferente – esse era “endinheirado” para adquirir as propriedades e capitalizado 

para realizar empreendimentos agropecuários nas mesmas. 

 Com exceção de Porto Velho e Guajará-Mirim, cidades nascidas do esforço de construção 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré no início do século XX, todos os demais 50 municípios 

surgiram de consequências diretas da colonização agrícola. O IBRA – Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária – foi implantado no então Território Federal em 1968 e, em 1970, foi 

readaptado aos propósitos da colonização e transformado em INCRA – Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. Com o objetivo de ocupar as fronteiras, com o discurso da 

segurança nacional e com a intenção de “desafogar” outras regiões do país dos “deserdados da 

revolução verde”, o governo militar da época passou a incentivar a migração para a região Norte. 

O noroeste de Mato Grosso e Rondônia passaram a ser alvos preferenciais dessa estratégia. Essa 

escolha não foi aleatória. De acordo com Ari Miguel Teixeira Ott, 

O incentivo à colonização da região prendia-se, por um lado, à ideologia da segurança 
nacional, de ocupação e integração de “terras novas” ao conjunto do país, simbolizada 
pelo slogan integrar para não entregar. Por outro lado, prendia-se à necessidade de 
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alocar populações excedentes, expulsas das zonas rurais tradicionais do sul/sudeste pela 
modernização do setor agrícola, voltado para produtos exportáveis. Rondônia, neste 
sentido e segundo COY (1988), apresentava as características necessárias ao 
empreendimento:  
���� A localização da região na continuidade da direção do movimento das frentes 
pioneiras do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso); 
���� A existência da estrada Cuiabá-Porto Velho, ligando a Amazônia Ocidental ao 
centro/sul do país, possibilitando relativa rapidez nos deslocamentos dos migrantes; 
���� A categoria política/administrativa de Território Federal, admitindo plena interferência 
do governo central nas determinações das políticas e projetos locais; 
���� A situação jurídica das terras, com uma porcentagem relativamente elevada de terras 
públicas devolutas; 
���� A concepção de vazio demográfico, que possibilitava deslocar "homens sem terra, para 
uma terra sem homens"; 
���� A existência de terras mais férteis do que a média da região amazônica. (OTT, 2002, 
pp. 102, 103). 

 Até 1960, o então Território contava com poucos núcleos urbanos localizados às margens 

de seus principais rios, e a população ribeirinha quase se confundia com as populações indígenas 

nas práticas culturais e na relação com a natureza. Uma economia historicamente extrativista 

muda radicalmente com a introdução, pelos colonos, da agricultura e pecuária: 

A cultura do homem da Amazônia se formou em um meio peculiar, onde as 
particularidades do ambiente foram determinantes para o estabelecimento das 
relações com o meio e, por consequência, das práticas ali fixadas. O tempo dos rios, 
com intermináveis curvas, as distâncias medidas em dias, e as imposições da floresta 
para a sobrevivência, fizeram surgir práticas próprias de produção, circulação e 
consumo, que foram e são transmitidas sobretudo na forma oral. Este homem não se 
encontrava integrado às modernas práticas presentes na sociedade com que se 
deparou em Rondônia a partir de 1970. Supria suas necessidades cotidianas com o 
que os rios e a mata ofereciam, numa relação de reciprocidade e respeito, e viu-se 
diante de outras práticas, de acumulação e consumo que exigiam a subversão do 
ambiente para que fossem impostas (COLFERAI, 2009, pp. 85, 86). 

 No auge da atividade garimpeira, outro importante ciclo econômico e social pelo qual 

Rondônia passou, nos anos de 1950 e início dos anos de 1960, inicia-se a penetração massiva de 

colonos pelo sul do Estado, pela primeira vez por via terrestre, visto que em 1960, o então 

presidente da República, Juscelino Kubitscheck, inaugurara a rodovia BR-364, que embora em 

precárias condições de tráfego principalmente no período das chuvas – o inverno amazônico –, 

ainda assim serviu de rota para a penetração dos colonos que, ao adentrarem o futuro Estado da 

federação, se auto intitularam “pioneiros”, como se realmente estivessem ocupando um espaço 

vazio – o que não era o caso. 

 Como estratégia para conter os conflitos que estavam se desenhando nas regiões centro-

sul do país por conta da mecanização da agricultura, o governo militar chegou a investir em 
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propagandas oficiais a fim de deslocar o excedente populacional dessas regiões para o Norte. 

“Rondônia, o Eldorado brasileiro” foi um dos slogans criados à época a fim de atrair os colonos 

para o novo pólo de colonização do país. Assim, nos anos de 1970 e 1980, migraram para a 

região Norte cerca de 7,5 milhões de colonos, o que provocou um aumento populacional de 200% 

(SOUZA, 2001, pp. 55 e 59, apud COLFERAI). No mesmo período, Rondônia experimentou um 

aumento populacional de quase 1.000%: de 111 mil habitantes em 1970 para 1,13 milhão em 

1991 (PERDIGÃO & BASSEGIO, 1992, p. 178, apud COLFERAI). 

 A demanda por terra foi tão grande que o INCRA teve de selecionar, através de triagem, 

os colonos com vocação para trabalhar no campo – desde o início ficava claro que não haveria 

terras para todos. Das 18.890 famílias inscritas em 1980, 14.749 foram selecionadas. O excedente 

passou a ocupar as periferias das nascentes cidades e, ao mesmo tempo, gerar tensões com os 

colonos assentados, ribeirinhos e populações indígenas. Todo esse processo terminou por acelerar 

a criação do Estado em 1981. 

 Os assentamentos coordenados pelo INCRA foram feitos em terras ocupadas 

historicamente pelos índios e seringueiros. Assim, os conflitos foram inevitáveis, com 

assassinatos cometidos por índios e chacinas promovidas pelos colonos. Apesar de todo um 

planejamento, a colonização agrícola de Rondônia fugiu completamente ao controle do INCRA, 

conforme reconhece um de seus executores à época, José Lopes de Oliveira: 

A oportunidade econômica primeira naquela pioneira época era desbravar a terra. 
Todo planejamento que se fazia para Rondônia, por mais otimista que fosse, sempre 
ficava aquém das demandas. O Incra não tinha território de assentamento preparado 
para entregar terra para todos que aportavam em Rondônia. Não criou PIC’s, PAD’s 
e PA’s suficientes para acomodar a saga migratória sempre crescente nas décadas de 
70 e 80 do século XX. Também não foi diferente na década de 60. Por isso, na 
ausência de lote a ser entregue pelo Incra, os migrantes avançavam na imensidão das 
glebas de terras devolutas ou de domínio da união (terras dominicais, ou seja, 
disponíveis, alienáveis etc) ou até mesmo particulares que se encontrassem vagas. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 128). 

3.10. UM MODELO DISTANTE DA REALIDADE AMAZÔNICA 

 O INCRA foi, indiscutivelmente – para o bem ou para o mal – o grande responsável pela 

colonização agrícola de Rondônia. Esteve, desde o início, à frente do processo. Na década de 

1970 o órgão delimitou sete unidades territoriais, sendo cinco PIC’s – Projetos Integrados de 

Colonização –, quase todas ao longo da BR-364, para assentamento de colonos, o que beneficiou 

algo em torno de 24 mil famílias em lotes de 100 hectares (PIC’s Ouro Preto, Sidney Girão, Gy, 
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Paraná, Paulo Assis Ribeiro e Adolpho Rohl), e dois PAD’s – Projetos de Assentamento Dirigido 

–, esses em lotes de 250 hectares com o fim de atrair investimento de capital privado (PAD’s 

Burareiro e Marechal Dutra). Houve também regularizações de posses promovidas pelos projetos 

fundiários e a conseqüente criação de vários municípios a partir de 1977, além da destinação de 

terras públicas mediante licitações públicas com certames de abrangência nacional, o que atraiu o 

capital privado e alienou mais de um milhão de hectares principalmente na região de Vilhena, o 

que será estudado detalhadamente em capítulo à parte. 

 Num segundo momento da colonização, entre 1980 e 1988, o INCRA implantou em 

Rondônia seis PA’s - Projetos de Assentamentos. Em lotes menores, de apenas 50 hectares, o 

empreendimento assentou cerca de 8,5 mil famílias (PA’s Urupá, Machadinho, Com Princípio, 

Cujubin, São Felipe e Buritis). Foram criados também os PAR’s – Projetos de Assentamento 

Rápido –, com o objetivo de assentar 16 mil famílias. Os PAR’s foram concebidos juntamente 

com o governo do então Território Federal, onde o INCRA entraria com a terra, demarcação 

topográfica e titulação dos lotes, enquanto o governo territorial se encarregaria de dotar essas 

glebas – todas fora do eixo da BR-364, em locais de difícil acesso tanto terrestre quanto fluvial – 

de infraestrutura básica (estradas, escolas, postos de saúde e serviços de assistência técnica e 

desenvolvimento rural). Assim, entre os anos de 1980 e 1981, foram assentadas 12 mil famílias 

nos PAR’s – não se alcançou a meta de 16 mil – e vale ressaltar que o governo do Território – e 

nem o do Estado, um pouco mais tarde – não cumpriu com a sua parte do acordo. Assim, os 

assentados levavam até uma semana em caminhadas no meio da floresta para chegarem aos seus 

lotes. Essa situação levou grande parte dos camponeses a abandonarem suas propriedades, pois a 

infraestrutura era inexistente. 

 Como estratégia de ocupação, ao demarcar uma unidade territorial para fins de 

colonização, o INCRA estabelecia, inicialmente, o NUAR – Núcleo Urbano de Apoio Rural –, 

uma espécie de sede administrativa (o primeiro empreendimento era o escritório do próprio órgão) 

que serviria de sede urbana e de apoio logístico dos projetos e que, mais tarde, viriam a se 

constituir os hoje municípios rondonienses. Entre 1977 e 1995, foram criados 50 dos 52 

municípios do Estado. Todas elas se originaram diretamente ou tiveram decisiva influência dos 

NUAR’s. 

Em uma primeira fase – 1970/75 – o Incra dirigia todo o processo da colonização, 
desde o estímulo à migração, passando pela distribuição de terras, infra-estrutura 
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física e social, custeio de produção e comercialização. [...] No momento seguinte, o 
item custeio de produção [...] deixou de ser implementado pelo Estado. O discurso 
oficial passou a definir essa modalidade de custeio como paternalista. A partir de 
1976, o governo deixou de atuar a partir dos PICs – Projetos Integrados de 
Colonização, que pressupunham acompanhamento e assistência do Estado em todas 
as fases de implantação e desenvolvimento do projeto – e implementou uma nova 
metodologia de assentamento, os PADs – Projeto de Assentamento Dirigido – que 
prevêem a redução da participação do Estado, no financiamento do processo de 
assentamento, distribuindo lotes de 250 hectares a médios empresários do Sul do 
país. [...] A partir de 1980 o Incra cria uma nova modalidade de assentamento – o 
Assentamento Rápido – visando fazer frente as pressões sociais sobre a terra. 
(CEMIN, 1992, pp. 55, 56). 

 

 De acordo com dados do PLANAFLORO (1989), graças a ação do governo federal, 

Rondônia recebeu 5 PIC’s, 2 PAD’s, 21 PAR’s, 3 projetos financiados pelo POLONOROESTE, 

1 financiado pelo FINSOCIAL e mais 13 projetos resultantes do I PNRA, beneficiando 47.683 

famílias que foram distribuídas em 45 projetos de colonização. 

3.11. A CONQUISTA DO OESTE  

 Desmatar era considerado atividade normal para os imigrantes que chegaram a Rondônia 

a partir de 1960, pois o centro-sul do país, regiões de onde vieram, estava praticamente 

desprovido de suas coberturas vegetais originais. Assim, eles ocuparam, inicialmente, o eixo da 

BR-364 e, em seguida, embrenharam-se pela floresta virgem, abrindo picadas e construindo 

estradas precárias que serviam para promover as entradas e escoar suas pequenas produções 

agrícolas. A abertura de picadas e estradas, por mais rudimentar que fossem, fazia valorizar as 

terras no entorno – muitas delas de extrativismo. Assim, os seringalistas caiam na especulação 

imobiliária e viam os “seus” imóveis inflacionarem em até 1.000% ou mais. Não havia dúvidas: 

os seringalistas vendiam suas terras e mudavam de ramo, visto que a exploração do látex não era 

mais um bom negócio. Dane-se o seringueiro. 

 Nesta enorme campanha pela conquista do oeste, a abertura de picadas e estradas selava o 

destino das florestas ao redor: ou elas iam para as madeireiras ou para as chamas das queimadas. 

O acordo era de o INCRA dar a terra e o governo local dar a infraestrutura. Como o governo 

local nunca cumpria a sua parte, os colonos, em parceria com os toreiros12, desmatavam as 

                                                 
12 Pessoas que viviam do corte ou extração de madeira que convertiam em toras. Tinham pequenos 
caminhões adaptados para o transporte de toras de madeira da frondosa floresta amazônica (OLIVEIRA, 
2010, p. 40).  
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picadas abertas pelo serviço de topografia do INCRA e faziam as suas próprias estradas. O 

pagamento aos toreiros era feito em madeiras nobres como o mogno e a cerejeira. Qualquer 

infraestrutura nessas precárias vicinais só foi feita mais de uma década depois, pelas prefeituras 

municipais. 

 Em 1988, partindo da BR-364, o Estado de Rondônia parecia uma grande espinha de 

peixe, de tantas estradas abertas na floresta – e essas, repletas de estradas secundárias menores. 

Depois das estradas vinha o desmatamento. E depois deste, vinha a queimada, implacável. 

 O governo militar estava ansioso para desenvolver a região e, para a caserna, desenvolver 

era sinônimo de pecuária – o sonho era transformar Rondônia num fornecedor mundial de carne. 

A regra era clara: desmate, queimada, plantação de capim e introdução de gado – muitas vezes os 

animais eram introduzidos em pastos ainda fumegantes. 

 Para o colonizador, só tinha um jeito de mostrar que a terra era produtiva: desmatando-a. 

Assim, muitos deles fracassavam na missão por conta da ausência de infraestrutura – cerca de 

80% deles. Mudavam de ares e iniciavam novos processos de desmatamento. Ao abandonar seus 

lotes, os camponeses assentados pelo INCRA vendiam as propriedades aos pecuaristas, que 

avançavam na consolidação de suas grandes propriedades e completavam a devastação, 

transformando floresta em pasto. 

 E eis que veio o POLONOROESTE – Programa de Desenvolvimento da Região Noroeste 

do Brasil – para piorar o cenário ambiental da Amazônia. Agora, além do apoio oficial, que era 

dado ostensivamente pela SUDAM, BASA e demais órgãos de fomento federal, os colonizadores 

tinham também o apoio financeiro do Banco Mundial para promover suas derrubadas, formação 

de pastos e implantação de monoculturas. Tratou-se de uma contradição à sua própria política 

ambiental, pois a interferência do banco em Rondônia provocou devastação e claras ameaças aos 

índios e ribeirinhos. O que se fez em Rondônia nesta época foi à revelia da lei. O Estado nem 

dispunha de uma legislação ambiental. O próprio INCRA assentava famílias em áreas destinadas 

à preservação ambiental. Em muitos lotes o desmatamento foi de 100%, em desobediência ao 

Código Florestal vigente na época. 

 Uma das indústrias que mais cresceu durante o período de migração em Rondônia foi a 

madeireira. Em 1989, cerca de 76% da produção madeireira nacional se concentrava na 

Amazônia. Desse total, Rondônia respondia por 4,5%. Isso representava quase 60% da produção 
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industrial do Estado13. Assinala-se ainda que Rondônia passou de quatro serrarias em 1953 para 

781 em 1987. 

Outro fator que intensificou a expansão do setor industrial madeireiro na Amazônia 
na década de 80 foram os créditos subsidiados e os incentivos fiscais concedidos a 
este tipo de atividade. Entre os anos de 1966 e 1983, a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) liberou créditos e benefícios fiscais com 
o objetivo de instalação ou reformulação de 131 projetos madeireiros industriais, 
que implicaram, aproximadamente, US$ 500 milhões em subsídios diretos. Estes 
significaram cerca de 36% do total de recursos aplicados pela SUDAM no seu 
programa de incentivos diretos através de impostos/créditos subsidiados com o 
intuito de atrair investimentos privados à Amazônia14. 

 Madeiras de alto valor comercial – principalmente mogno e cerejeira – foram os itens que 

mais contribuíram para a balança comercial rondoniense durante muitos anos. As madeireiras 

cresciam junto com a colonização: para onde uma caminhava, a outra seguia. Caminhões lotados 

de madeiras nobres eram comuns trafegando na BR-364, o mesmo acontecendo em várias 

vicinais Estado afora. 

 O controle fugiu completamente das mãos dos órgãos oficiais. Pela inércia do governo 

territorial, primeiramente, e do estadual, num segundo momento, os colonos tomaram as rédeas 

da situação. Abriram picadas. Fizeram estradas. Construíram pontes. Fundaram cidades.  

Onde o Incra parava com sua demarcação, encerrava suas picadas, vinham outros 
aspirantes por terra, prolongavam as picadas, mediam as terras repetindo as 
dimensões dos loteamentos do Incra e tomavam posse, na esperança de um dia o 
Incra expandir suas ações e os regularizar. Esse foi o modelo dominante de 
ocupação de Rondônia no ciclo da agricultura. Havia um processo de iniciativa 
coletiva, privado, que caminhava paralelo aos esforços estatais, aos assentamentos 
promovidos pelo Incra. (OLIVEIRA, 2010, p. 91). 

 Em suma, a demanda por terra em Rondônia a partir de 1970 era sempre reprimida. Em 

outros estados, os colonos chegavam das regiões Sul e Sudeste por conta do INCRA, ou seja, o 

órgão financiava a imigração. Não foi o caso de Rondônia. Aqui o órgão trabalhava a reboque da 

intensa imigração: 

Aqui [...] o Incra sempre andou a reboque de demandas reprimidas, sempre tinham 
famílias lutando para obter um pedaço de terra. Estavam sempre à frente se 
apossando de terras vazias. [...] Eram as famosas marcações. (OLIVEIRA, 2010, p. 
99). 

                                                 
13 http://www2.fgv.br/ibre-cea/publicacoes/arq/art_eco_florestal_01.pdf 
14 http://www2.fgv.br/ibre-cea/publicacoes/arq/art_eco_florestal_01.pdf 
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É preciso fazer justiça ao INCRA: nunca houve, por parte do órgão, a obrigatoriedade de 

o colono fazer a abertura de 50% do lote. Até porque tal exigência seria irreal, visto que o colono 

beneficiário da colonização era descapitalizado para tal empreitada. 

3.12. ÁRVORE NO CHÃO, PROPRIEDADE NA MÃO 

A idéia pronta e universalmente aceita de que, ao receber um lote do INCRA, o colono era 

“obrigado” a desmatar 50% do mesmo – do contrário perderia sua posse – não encontra respaldo 

legal na historiografia oficial do órgão. Tanto é que muitos colonos que receberam lotes 

principalmente entre os hoje municípios de Pimenta Bueno e Vilhena, simplesmente não 

promoveram derrubadas. O motivo é que decidiram se dedicar à apicultura e, para tanto, a 

preservação da floresta é fundamental. 

 A “obrigatoriedade” de se derrubar a floresta foi estabelecida como forma de se defender 

contra terceiros que buscavam terras para ocuparem – sem terra em busca de terra. O fato de um 

colono receber um lote do INCRA mas não promover o desflorestamento era o suficiente para 

que esse lote sofresse invasões sob o argumento de que “não estava trabalhando a terra, logo, não 

precisa dela”. E o senso comum determinava que trabalhar a terra era colocar abaixo a floresta. 

Ou seja, tratava-se de um pacto social estabelecido subliminarmente e prontamente aceito por 

todas as partes – há relatos de que os próprios agentes oficiais (INCRA, EMATER e outros) 

aconselhavam os colonos que recebiam lotes de fazer imediatamente a derrubada a fim de se 

defender de invasões de terceiros. 

 Durante a ocupação agrícola de Rondônia, sob os auspícios do regime militar, o governo 

federal tinha o objetivo de promover o desenvolvimento da atividade agropecuária no então 

território. Se desenvolver era sinônimo de desmatar, quem dirá então desenvolver pela pata do 

boi? O governo militar não poupou recursos para atingir esse objetivo: 

Nos primeiros dez anos do programa governamental, 750 milhões de dólares em 
reduções de impostos foram distribuídos para 354 projetos envolvendo a pecuária 
(REVKIN, 1990, p. 126). 

Em sua tese, OTT (2002) escreveu que “Exigia-se, ainda, que a metade da propriedade fosse 

preservada como reserva florestal, enquanto a outra parte devia ser obrigatoriamente derrubada para 

garantir a posse do lote” (p. 104). Em outro trecho o pesquisador reafirma: “Os colonos que recebiam 

lotes estavam obrigados a derrubar a floresta para iniciar suas lavouras e para garantir a posse da terra, 

conforme determinava as normas do INCRA” (p. 108). E vai mais longe: 
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Some-se a este quadro a combinação de dois procedimentos ambíguos que resultaram em 
um grande equívoco. De um lado, a necessidade do colono realizar benfeitorias em 50% 
da gleba, considerando a derrubada da floresta como tal e, por outro lado, a 
obrigatoriedade teórica de manter o resto da propriedade intacta. O efeito imediato foi que, 
garantida a propriedade pelas "benfeitorias" em metade do lote, a outra metade era 
vendida para que um novo proprietário aplicasse o conceito oficial e também desmatasse 
a metade e assim sucessivamente até que restasse a terra nua. (OTT, 2002, pp. 121, 122).  

No centro da discussão está a Portaria nº 839/INCRA, de 13 de junho de 1988. Ela seria o 

documento oficial que estabeleceria a obrigatoriedade de se promover o desflorestamento da 

metade do lote para garantir a posse do mesmo, bem como reconheceria o desmatamento como 

benfeitoria na propriedade. Acontece que uma análise mais detalhada na referida portaria (em 

anexo) não dará sustentação a tais teses. 

O INCRA determinava, nas cláusulas dos documentos de concessão de terras, a 

obrigatoriedade de se manter 50% do lote como reserva legal em cumprimento às regras do 

Código Florestal vigente à época. Preservar 50% do lote não significava abrir, obrigatoriamente, 

os outros 50%.  

O que pode ter existido e ainda existe é uma interpretação ao avesso por conta do 
Incra determinar, e determinava mesmo, nas cláusulas dos documentos de 
Concessão de Terras (Títulos Definitivos etc), a obrigatoriedade de permanecer 50% 
da área do lote como de reserva legal, em cumprimento ao Código Floresta da época. 
Bem, se havia de deixar obrigatoriamente pelo menos 50% do imóvel (uma verdade) 
sem corte raso da floresta, não significa que era obrigado a derrubar os outros 50% 
(um mito). (OLIVEIRA, 2010, p. 117). 

Analisando a Portaria 839, vê-se que o artigo 3º estabelece que “quando a exploração do 

imóvel se der através de atividade pecuária, será reconhecida como área efetivamente cultivada 

aquela representada por pastagem artificial, aproveitada por rebanho de propriedade do 

requerente, observado o limite fixado neste ato”. A reconhecer como área efetivamente aquela 

representada por pastagem artificial, está implícito aí a obrigatoriedade, imposta pelo INCRA, de 

o beneficiado promover a derrubada – até porque não se planta pasto artificial em plena floresta 

amazônica. Mesmo assim, não se fala em percentual. 

O artigo 4º diz que “Para efeito de reconhecimento da ocupação, exigir-se-á que a 

exploração da área a ser alienada se realize com a preservação dos recursos naturais, na forma da 

legislação pertinente”. Aqui, à época a legislação pertinente, o Código Florestal Brasileiro, 

determinava a preservação de 50% da propriedade rural na Amazônia Legal. O artigo fala na 

obrigatoriedade de preservar 50%, e não na de desmatar, necessariamente, os outros 50%. 
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A confusão pode ter sido estabelecida pelo artigo 10º:  

Art. 10º O quantitativo de área a ser alienada, observados os critérios estabelecidos 
nos art. 7º e 8º precedentes, deverá ser acrescido da correspondente reserva legal, 
desde que haja disponibilidade de terras adjacentes, mediante a aplicação dos 
seguintes coeficientes: a) 2,0 (dois vírgula zero), para imóveis situados na Amazônia 
Legal; b) 1,25 (um vírgula vinte e cinco), para imóveis situados fora da Amazônia 
Legal. 

Por esse artigo, o pretendente deve apresentar projeto constando a área necessária para a 

atividade que pretende desenvolver e estabelece que igual área seja acrescida à propriedade para 

fins de reserva legal. Fica subtendido, então, que a metade desse imóvel será desmatada. 

Entretanto, não se pode perder de vista que a Portaria 839 se refere apenas à alienação de terras 

públicas, ou seja, destinação de terras públicas mediante licitações públicas com certames de 

abrangência nacional. Apenas a região de Vilhena, cujas terras são reconhecidamente menos 

férteis se comparadas com outras regiões do Estado, foi objeto dessa modalidade de ocupação. 

Nas demais localidades foram feitos assentamentos: as terras foram destinadas pela União aos 

colonos, logo, não eram objetos de observância dessa portaria. 

Como já foi dito, muitos aspirantes a receberem lotes do INCRA recuaram por não dispor 

de recursos para derrubar 50% dos lotes, como eram induzidos a pensar na ocasião da 

colonização agrícola de Rondônia. Foi esse o caso de Adair Antônio Perin. Ele chegou a 

Rondônia acompanhado da esposa em 1979, vindo de Toledo (PR), e foi habitar em Cacoal. A 

vinda foi incentivada por parentes que já estavam na região desde 1972 – estes vieram atraídos 

pela possibilidade de receberem lotes do INCRA. Perin deu o seguinte depoimento ao 

pesquisador: 

“Um lote me foi oferecido por um homem forte do INCRA em 1982. Eu recusei a 
oferta porque não tinha condições de abrir os 50% do lote. Todo mundo falava que 
tinha de abrir os 50%, até o pessoal do INCRA falava isso. Como eu estava 
passando por uma fase difícil, não tinha condições de abrir nem um hectare, nem 
peguei a terra, que seria localizada no distrito de Canelinha, no município de 
Espigão do Oeste”. 

 Nesse sentido, passa a ser pertinente a denominação “contra-reforma agrária”, defendida 

por OTT (2002), promovida em Rondônia pelo INCRA, uma vez que o Estado Brasileiro 

incentivou a vinda de colonos para Rondônia a fim de ocupar os vazios amazônicos, por um lado 

e, por outro, esse mesmo Estado Brasileiro, através de seus agentes (servidores do INCRA), 

estabelecia, ainda que de forma extra-oficial, a obrigatoriedade de se desmatar 50% dos lotes 
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recebidos, o que sabidamente não era possível de acontecer dada a situação financeira/econômica 

daquelas pessoas15. 

 Ganha pertinência também a tese do “colono ideal” defendida por CEMIN (1992), 

segundo a qual o processo de colonização se valeu de mecanismos de “seleção” para o “controle 

do espaço” e para o “controle dos homens”, produzindo o “colono modelo” – aquele com maior 

grau de instrução e de capital, tendo acesso às modernas técnicas agrícolas e ao crédito rural e 

politicamente submisso aos ditames das agências de colonização. 

(...) No mesmo sentido, como contraparte necessária, esses mesmos mecanismos de 
“seleção” produziram um processo de “exclusão social”, perpetuando-se após os 
assentamentos, através de precárias condições de vida, expressas principalmente na 
quase total ausência de infra-estrutura social. Tal processo continua forçando os 
colonos a abandonar os lotes e retornar suas trajetórias de migrações, passando, 
então, de forma plena, à classificação oficial de “especuladores”, “arrivistas”, 
“ociosos” e “vagabundos”. (CEMIN, 1992, pp. 84, 85). 

 Assim sendo, de acordo com a concepção modernizante, o “colono modelo” pode 

executar uma agricultura moderna, com possibilidade e condições técnicas para o uso de insumos 

industrializados e máquinas agrícolas. O espaço selecionado seria um “espaço vazio” – na 

verdade só poderia ser considerado assim desconsiderando-se extrativistas e indígenas que 

habitavam a região, o que foi feito sem maiores constrangimentos – ou ocupado por “instâncias 

naturais e culturais primitivas (os índios), obsoletas (o sistema econômico extrativista) e 

selvagens (a floresta)” (CEMIN, 1992, p. 227). Assim, capitaneado pelo “colono ideal” investido 

de pioneirismo, estabelece-se uma batalha cuja marca é a mais completa irracionalidade 

ecológica e humana – coisa que só foi constatada bem mais tarde, pois à época tudo parecia 

muito racional –, e cujo objetivo é o desenvolvimento econômico a qualquer custo. 

 

 

 

 

                                                 
15 “Segundo dados do CEPAMI, 70,26% dos migrantes que vieram para Rondônia não possuíam terra em seus locais 
de procedência. Além disso, 17,95%dos migrantes são analfabetos, e 66,45% não concluiu o primeiro grau. (Fonte: 
CEPAMI-RO. Centro de Estudos e de Pastoral dos Migrantes. Realidade das Famílias Migrantes no Estado de 
Rondônia. P. 11. Ji-Paraná, 1988 (p. 84). 
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CAPÍTULO 4 

 

4. NASCE UMA CIDADE 

4.1. CAMINHOS E MOTIVAÇÕES 

Com o objetivo de localizar Vilhena no tempo e no espaço, torna-se necessário conceituar 

o termo “cidade”. São vários os critérios que diferenciam uma cidade de outras entidades urbanas. 

Densidade populacional e estatuto legal são algumas delas. Nesse sentido, nem toda área 

urbanizada é uma cidade, mas toda cidade é uma área urbanizada. Pequena – algumas centenas de 

habitantes – ou grande – milhões de habitantes –, o termo cidade indica uma entidade político-

administrativa relativamente autônoma – submete-se a leis maiores, como as estaduais e federais, 

no caso brasileiro – e urbanizada. 

A cidade tal e qual a conhecemos hoje teve suas origens na baixa Idade Média e surgiu no 

embalo da decadência do feudalismo, quando o mestre artesão começou a migrar dos feudos para 

pequenas vilas a fim de se aproveitar do crescimento comercial. No rastro dos artesões vieram 

também os camponeses, que não mais se submeteriam ao trabalho no regime de servidão aos 

decadentes senhores feudais. Originalmente denominada “burgo”, a pequena cidade de então se 

libertou de todo e qualquer julgo senhorial e se desenvolveu e ganhou vida própria com o avanço 

das atividades comerciais, num movimento completamente irreversível. 

Vilhena se enquadra no conceito de cidade e, como tal, a sua história começa em 11 de 

outubro de 1977, quando o município foi oficialmente criado pelo artigo 47º da lei nº 6.448, 

assinado pelo então presidente da República, Ernesto Geisel (SILVA, 1979, p. 158). A área que 

originalmente designou a primeira formatação geográfica de Vilhena foi desmembrada dos 

municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. 

Vários são os motivos que fazem de Vilhena um município naturalmente privilegiado. 

Localizada a aproximadamente 700 quilômetros da capital rondoniense, Porto Velho, e a outros 

700 quilômetros da capital mato-grossense, Cuiabá, a cidade se situa na porção sul-leste do 

Estado, numa altitude de 612 metros em relação ao nível do mar, o que lhe garante um clima 

ameno, com temperatura média de 23ºC, chegando a 7ºC em épocas de frentes frias. Apesar do 
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clima equatorial quente e úmido, a altitude elevada proporciona ventos constantes e sensações 

térmicas agradáveis mesmo nos dias mais ensolarados. 

Contar a história de Vilhena a partir de 1977, porém, pode ser algo simplista. De acordo 

com SILVA (1979), todos os municípios localizados ao longo da BR-364, em Rondônia, 

sofreram influência da abertura das Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao 

Amazonas, empreendimento levado a cabo pelo governo brasileiro e coordenado pelo oficial do 

Corpo de Engenharia do Exército, Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon. Três 

deles, ainda segundo o autor, tiveram origem e fundação do vilarejo inicial diretamente ligada à 

Comissão Rondon, dentre eles Vilhena. Para Silva (1979, p. 94), “[...] a história de sua ocupação 

deve ser considerada a partir do momento em que o homem ali edificou o seu primeiro tapiri, 

onde passou a viver”. Nesses termos e referindo-se a Vilhena, o autor escreve que 

Esse fato deu-se com a passagem da Comissão Rondon, em 1909, quando de sua 
terceira expedição rumo à localidade de Santo Antônio do Rio Madeira, por ocasião 
da construção da linha telegráfica Mato Grosso – Amazonas. A despeito das 
andanças pela região de Vilhena, de bandeirantes e aventureiros, somente com a 
construção da linha telegráfica Mato Grosso – Amazonas é que foi instalada a 
estação de Vilhena, que marcou a fundação do povoado. Daí concluir-se que a turma 
expedicionária sob a chefia de Rondon, composta de 43 pessoas, é que foi a primeira 
a ocupá-la. Após a instalação da estação telegráfica Vilhena, Rondon partiu para 
outra exploração aos rios, cujas cabeceiras se encontram no atual município. Nas 
proximidades do Piroculuína – um dos formadores do Ji-Paraná, nome dado por 
Rondon – fica a estação da linha telegráfica, na atual cidade de Vilhena, que se 
localiza a poucos quilômetros da extrema com Mato Grosso e é cortada pelo igarapé 
Pires de Sá, nome dado em homenagem a um engenheiro do DNER. (SILVA, 1979, 
p. 94). 

Instalado em 1909 e inaugurado em janeiro de 1915, o posto telegráfico recebe o seu 

primeiro habitante dito civilizado: Marciano Zonoecê, um índio pareci que, “adotado” por 

Marechal Rondon, estudou no Rio de Janeiro e foi nomeado operador de telex na região. Zonoecê 

casou-se com uma índia local e formou numerosa família cujos descendentes ainda habitam a 

cidade. O nome do município foi uma homenagem feita por Rondon ao amigo Álvaro Coutinho 

de Melo Vilhena, diretor geral dos Telégrafos e integrante da Comissão Rondon. 

Rondon voltaria às terras de Vilhena em fevereiro de 1914, desta vez na ilustre companhia 

do ex-presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, que juntos formavam a Expedição 

Científica Roosevelt-Rondon16. À época existia no local apenas a estação telegráfica – que só 

                                                 
16 Emanuel Pontes Pinto, http://www.gentedeopiniao.com.br/lerConteudo.php?news=100832. Acessado em 09 de set. 
2012, às 11,40. 
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viria a ser inaugurada em 1º de janeiro de 1915. Tão logo foi inaugurada, a linha telegráfica já se 

apresentava obsoleta visto que novas tecnologias de comunicação – o rádio à frente – se 

impuseram. 

 Novo visitante ilustre deu o ar da graça em 1938 e constatou que nos 23 anos anteriores, 

desde a inauguração da estação telegráfica, quase nada havia mudado. Tratava-se do então jovem 

etnólogo francês, Claude Lévi-Strauss, que se aventurou nas trilhas deixadas pela Comissão 

Rondon a fim de empreender estudos sobre as populações indígenas do oeste brasileiro. Relatou 

Lévi Strauss: 

“Para lá de Campos Novos, o posto de Vilhena – no ponto culminante do planalto – 
compunha-se em 1938 de algumas cabanas no meio de um terreno desmatado de 
poucas centenas de metros de comprimento e largura, marcando o lugar onde (no 
espírito dos construtores da linha) devia erguer-se a Chicago do Mato Grosso. 
Parece que agora ali existe um campo de aviação militar; no meu tempo, a 
população resumia-se a duas famílias privadas de qualquer abastecimento há oito 
anos e que, como contei, chegaram a se manter em equilíbrio ecológico com uma 
manada de veadinhos dos quais viviam, parcimoniosamente. (LÉVI-STRAUSS, 
1996, p. 288). 

 O povoamento de Vilhena não fugiu à regra das demais regiões amazônicas e, assim, até 

1955 nada aconteceu, historicamente significativo: com apenas uma construção – o posto do 

Telégrafo –, o lugar não passava de um entreposto de seringueiros que ali depositavam seus 

estoques de látex para serem transportados para Cuiabá (MT), além de índios nômades que 

transitavam pela região num eterno “indo e vindo”, destacando-se dentre eles os nambiquaras. 

4.2. FRUTO DE UMA ESTRATÉGIA 

 Quando passou pelos Campos Novos, no ponto culminante da chapada dos Parecis, 

membros da Comissão Rondon vislumbraram aquilo que viria a ser a “Chicago do Mato Grosso”, 

segundo registrou Lévi-Strauss em “Tristes Trópicos”. Claro que a previsão não se confirmou e 

Vilhena em nada lembra a metrópole norte-americana edificada em 1833 no estado do Illinois. É 

inegável, porém, que aquele evento semeou aquilo que viria a ser uma das melhores cidades da 

região norte do Brasil. Mas Vilhena não nasceu por acaso e tão pouco foi obra de alguma mente 

brilhante. Foi, antes de tudo, consequência de uma estratégia governamental e militar de 

ocupação do espaço amazônico, então considerado um espaço vazio e que atendia às demandas 

governamentais de “desafogar” outras regiões do país dos deserdados da revolução tecnológica 

no campo (revolução verde). 
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 Até 1960, Vilhena, assim como Rondônia e a Amazônia, era uma região subdesenvolvida 

e indolente. A sede do telégrafo era ponto de passagem, e não de permanência, de grupos 

indígenas e seringueiros. O primeiro ciclo econômico – altamente incipiente – da região foi o 

látex, já que ali se formou um pequeno entreposto de comercialização desse produto: 

Vilhena situa-se no limite de uma clareira com a mata, à altitude de 650 metros, 
apresentando um clima excelente com grandes possibilidades agrícolas no futuro, 
tão pronto seja possível colonizar a região. (...) No momento, Vilhena é apenas uma 
indicação constante dos mapas e onde ainda se encontra uma estação telegráfica, ai 
deixada pelo Marechal Rondon, nos velhos tempos da Comissão. É também ponto 
de concentração de borracha vinda de seringais explorados. (LEAL, 1984, p. 102)17. 

 Entre 1958 e 1960 o governo federal abriu a primeira grande estrada rasgando a floresta 

Amazônica e ligando a nova capital federal, Brasília, à capital paraense, Belém. “Esta rodovia foi 

precursora da rede distribuidora de estradas de terra batida que logo enchia de fumaça a 

atmosfera da Amazônia” (REVKIN, 1990, pp. 114, 115). Em 1960 o presidente Juscelino 

Kubitschek decidiu abrir a rodovia Brasília-Acre (BR-029). “Então veio a abertura da BR-029, 

num ato de coragem e de lúcida visão de futuro desse brasileiro extraordinário que foi o 

presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, transformando Rondônia na maior frente de 

migração interna atual do Brasil e na mais próspera fronteira econômica do país” (LEAL, 1984, p. 

14). É difícil afirmar que o governo de Juscelino Kubitschek já vislumbrava a Amazônia como 

potencial válvula de escape da pressão social ocasionada pela população excedente das regiões 

sul e sudeste do Brasil. Os militares, por sua vez, tão logo se alçaram ao poder, não perderam 

tempo: transformaram a estratégia de ocupação da Amazônia em política de Estado: 

O governo militar logo percebeu que a colonização da Amazônia seria capaz de 
solucionar uma série de problemas. Parecia claro que a região podia servir como 
uma válvula de pressão social, um repositório para a “população excedente”. [...] 
Esses pobres, deslocados, dirigiam-se então para as cidades ou defendiam sua terra e 
pressionavam para que se fizesse uma reforma agrária. Para o governo era muito 
mais simples recolocá-los em algum lugar fora de mão do que iniciar qualquer 
esforço no sentido de realizar a reforma agrária; isso significaria lotear a propriedade 
inculta da elite brasileira e distribuí-la entre os pequenos fazendeiros (REVKIN, 
1990, p. 124). 

 Vilhena, assim como as demais cidades rondonienses com exceção de Porto Velho e 

Guajará-Mirim, foi fruto dessa estratégia. Entretanto, apresentou algumas peculiaridades, e essas 

foram determinadas por fatores como clima e solo, como veremos adiante. 

                                                 
17 Matéria publicada na revista “Rodovia”, informativo do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), 
sobre a construção da BR-029, em 1960. 
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4.3. RODOVIA BR-364: A MÃE DE VILHENA 

Como foi relatado em capítulo anterior, em fevereiro de 1960 o então governador do 

Território Federal de Rondônia, Paulo Nunes Leal, persuadiu o então presidente da República, 

Juscelino Kubitschek, a construir a rodovia que interligaria Brasília ao Acre – a futura BR-364. 

Esse empreendimento selou definitivamente o destino de Vilhena: faria com que a pequena vila 

estacionada no tempo crescesse rápida e vigorosamente, chegando aos patamares atuais: 

Vilhena, que poucos meses antes nada mais representava que um nome lembrando 
um local onde a Comissão Rondon havia deixado um posto telegráfico numa casa de 
paredes de barro, a cargo de um índio pacificado, que aprendeu a ler, escrever operar 
em ‘Morse’ e que quase meio século depois ainda lá permanece, isolado e sem outra 
utilidade do que ser um marco da epopéia extraordinária da implantação da linha 
telegráfica, ressurgia numa explosão de máquinas, construções e esperança. (LEAL, 
1984, p. 144). 

Vilhena encontrava-se exatamente no meio do trecho Cuiabá-Porto Velho, e esse fato lhe 

conferiu status privilegiado e estratégico no contexto da obra. Como o trecho Cuiabá-Vilhena já 

estava praticamente concluído, Vilhena foi transformada em base de apoio para o 

empreendimento e recebeu o canteiro de obras da construtora Camargo Corrêa, uma das 

empresas envolvidas na construção da rodovia. Pela primeira vez, a pequena vila conhece uma 

movimentação intensa e duradoura de pessoas. Data dessa época, o início do povoamento do 

local, visto que alguns trabalhadores da construtora decidiram se fixar na região vislumbrando 

boas oportunidades, principalmente no setor agrícola. “No ano de 1960, a construtora Camargo 

Corrêa, que estava realizando serviço de abertura da BR-364, instala um acampamento, constrói 

campo de pouso e ao redor dele foram sendo construídas casas comerciais e residenciais” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 109). 

 O maior benefício que a construção da rodovia trouxe para Vilhena foi a abertura da pista 

de pouso para aviões – a obra era abastecida quase que integralmente por via aérea. “O maior e 

melhor campo de pouso construído durante a implantação da BR-029 foi o de Vilhena, único 

apoio logístico para o desmatamento e terraplanagem do trecho Vilhena-Pimenta Bueno. [...] foi 

o terminal de uma ponte aérea com início em Cuiabá, funcionando diuturnamente, transportando 

pessoal, gêneros e combustíveis para todos os trechos da firma Camargo Corrêa, encarregada do 

maior trecho da BR-029 (LEAL, 1984, p. 122). Em julho de 1960, a Camargo Corrêa 

providenciou o asfaltamento da pista de pouso – o que aconteceu em apenas 25 dias – para 

receber a comitiva presidencial. Juscelino Kubitschek veio para inaugurar a abertura da estrada e, 
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para tanto, simbolicamente operando um trator de esteira D8, derrubou a última árvore no meio 

do caminho entre Porto Velho e Cuiabá. A presença de uma pista de pouso com cobertura 

asfáltica deu a Vilhena uma vantagem competitiva enorme em termos de desenvolvimento se 

comparado com as demais cidades que começavam a nascer no interior de Rondônia por força da 

construção da rodovia BR-029. Por conta dessa pista, passaram a operar na cidade aviões da FAB 

– Força Aérea Brasileira –  e do Correio Aéreo Nacional. A primeira empresa comercial a 

pousar no povoado de Vilhena foi a Vasp – Viação Aérea São Paulo (BRASIL, 2000, p. 17). Em 

seguida, passaram a operar também a Taba – Transporte Aéreo da Bacia Amazônica – e a 

Cruzeiro do Sul (OLIVEIRA, 2012, p. 6). Com o início da colonização, a partir de 1960, e graças 

à pista de pouso, várias aeronaves de menor porte passaram a fazer parte do dia a dia de Vilhena. 

Algumas empresas de transportes aéreos se estabeleceram no local um pouco mais tarde, a partir 

dos anos de 1970. 

 Entre 1960 e 1964 Vilhena recebeu o seu primeiro posto de gasolina, o primeiro hotel e o 

primeiro restaurante, todos esses empreendimentos pertencentes ao empresário Ferreira Queiróz. 

Em 1964, após o golpe militar, o governo federal instala o 5º BEC – Batalhão de Engenharia e 

Construção – com a missão de realizar obras de conservação da rodovia. Um destacamento da 

FAB – Força Aérea Brasileira – e um pequeno hospital militar foram implantados em 1965 e 

também impulsionaram o crescimento do vilarejo. 

 A partir de então os eventos que viriam a consolidar Vilhena como município 

desencadeiam-se rapidamente. Em 1966 chega a primeira serraria (Berneck) e tem início as obras 

da Embratel. Em 1968 é construída uma delegacia de polícia e são instalados no vilarejo a Caerd 

– Companhia de Água e Esgoto de Rondônia – e a Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia. Até 

então os moradores abasteciam-se de água com caminhões que captavam água nos igarapés da 

região, e a energia elétrica era privilégio dos poucos que tinham geradores elétricos. Em 1969, 

pelo Decreto nº 565, Vilhena é elevada à categoria de distrito de Porto Velho, ocasião em que se 

criou o Cartório de Registro Civil e o Juizado de Paz. Cento e sessenta edificações existiam na 

região à época. O primeiro administrador distrital de Vilhena foi Gilberto Barbosa, nomeado em 

março de 1973, ano em que o local contabilizava aproximadamente 800 habitantes. 
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4.4. A COLONIZAÇÃO AGRÍCOLA DE VILHENA  

 A colonização agrícola de Vilhena, a exemplo das demais cidades do interior de Rondônia, 

começou a se delinear a partir de 1960 com a abertura da BR-029, tomou forte impulso a partir de 

1970 e se consolidou na década de 1980. Nesse entremeio, em outubro de 1973, um evento foi 

particularmente importante para que se criassem as bases para a formação do futuro município: 

trata-se da implantação do Projeto Integrado de Colonização Paulo Assis Ribeiro (PICPAR), pelo 

INCRA, em área praticamente desabitada, então denominada “Gleba Guaporé”, distante cerca de 

100 quilômetros da rodovia, no local que mais tarde viria a ser a cidade de Colorado do Oeste. “O 

quarto projeto de colonização, PIC Paulo de Assis Ribeiro, foi criado em 4 de outubro de 1973, 

implantado no Cone Sul de Rondônia, colonizou as terras da região onde formou os municípios 

de Colorado do Oeste e municípios vizinhos, foi extremamente importante para o 

desenvolvimento da cidade de Vilhena” (OLIVEIRA, 2004, p. 123). Numa área de 300 mil 

hectares, o órgão colonizador assentou 3.100 famílias que tinham como ponto de apoio a Vila de 

Vilhena: 

Os técnicos do INCRA e os colonos fizeram muitas viagens a pé, percorrendo a 
picada que ligava Vilhena ao território de implantação do PIC, vencendo distância 
de aproximadamente 70 km até a localidade escolhida para a construção da sede do 
INCRA, hoje a cidade de Colorado do Oeste. (OLIVEIRA, 2010, p. 69). 

 Com a implantação do PICPAR, já em 1974 registrou-se o apogeu da indústria madeireira 

em Vilhena e região do Cone Sul do então território federal. Várias serrarias instalaram-se na vila 

e a economia local passou a girar em torno da atividade. “Um dos produtos que mais contribuiu 

no desenvolvimento econômico de Rondônia foi a extração de madeiras de alto valor comercial, 

como o mogno e a cerejeira. [...] O mesmo processo de extração aconteceu na RO-399, que liga 

Vilhena a Colorado do Oeste” (OLIVEIRA, 2004, pp. 140 e 147). Neste ano foi instalado 

também a Seção Eleitoral 104, no distrito de Vilhena. A partir de então o clima ameno e a 

existência de farto material vegetal (madeira), além do acesso rodoviário, viraram notícias em 

outras regiões do país. Iniciou-se um vigoroso ciclo migratório para a região: 

[...] o governo apressou-se em terminar a BR-364, a rodovia que, serpenteando, 
abria finalmente seu caminho do sul do Brasil até o Acre. [...] Embora a estrada só 
tivesse sido pavimentada em 1980, a população da área cresceu de forma alucinada e 
rápida durante a década de 70. [...] A maioria dos imigrantes era do sul. Entre 1970 e 
1980, houve, por exemplo, uma clara imigração de dois milhões e meio de pessoas 
vindas do Paraná. A Maior parte rumou para as favelas urbanas, porém, quando 
chegaram ao sul, os boatos de que havia gigantescas áreas de solo fértil ao longo da 
BR 364 em Rondônia, o resultado foi bastante natural. A população daquele Estado, 
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entre 1970 e 1980, explodiu de menos de 100.000 habitantes para mais de 730.000, 
sendo os recém-chegados, nas sua maioria, provenientes do sul. (REVKIN, 1990, p. 
132). 

 Em julho de 1975 o INCRA constatou que 7.106 famílias – cerca de 35 mil pessoas – 

aguardavam assentamento entre Vilhena e Ariquemes. Esse número cresceu exponencialmente 

durante o ano de 1976. De acordo com Silva (1979, p. 158), os imigrantes ocupavam, 

inicialmente, o eixo da BR-029 e, mais tarde, lançavam-se em direção à mata virgem. A 

população do Território Federal aumentava sem que o mesmo estivesse preparado para receber 

tal contingente, o que naturalmente aumentava as tensões sociais principalmente em Ariquemes, 

Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, 

[...] onde a espontaneidade da migração era mais intensa nos meses de julho a agosto, 
na época do verão, quando os migrantes preferiam vir encarapitados nos caminhões 
‘pau-de-arara. (...) Em 1977, Maurício Rangel Reis, Ministro de Estado do Interior, 
pediu a criação de cinco municípios para Rondônia – Ariquemes, Rondônia, Cacoal, 
Pimenta Bueno e Vilhena. No dia 11 de outubro de 1977, finalmente foi aprovada a 
Lei nº 6.448, depois de tramitação legal. (SILVA, 1979, p. 158). 

Foi assim que, com áreas desmembradas dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim, 

foi criado o município de Vilhena. Originalmente, seu território chegava às margens do rio 

Guaporé e, entre 1977 e 1981, os territórios do hoje municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, 

Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras do Oeste pertenciam todos a Vilhena. “O governador do 

Território, Humberto da Silva Guedes, realiza diversas obras de infraestrutura nos distritos de 

Ariquemes, Rondônia (hoje Ji-Paraná) e nos povoados de Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena, 

possibilitando a elevação à categoria de municípios em 11 de outubro de 1977” (OLIVEIRA, 

2004, p. 75). 

Uma vez emancipada em 11 de outubro de 1977, não tardou para que o então governador 

do Território Federal, Humberto da Silva Guedes, nomeasse e empossasse o primeiro prefeito de 

Vilhena, Renato Coutinho dos Santos. A Câmara Municipal de Vilhena foi criada em 1979 pelo 

Decreto-Lei nº 7/1982. Renato Coutinho administrou o município até março de 1980. Três outros 

prefeitos foram nomeados: Bonifácio Almodóvar (abril de 1980 a maio de 1980), Arnaldo Lopes 

Martins (maio de 1980 a março de 1982) e Albino Afonso Wobeto (março de 1982 a março de 

1983). Em 1983 foram empossados o primeiro prefeito eleito, Vitório Abrão, e os primeiros 

vereadores. O primeiro presidente da Câmara Municipal foi o vereador Luiz Flávio Zamuner. 
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 Na sua curta história – apenas 35 anos –, Vilhena teve outros sete prefeitos: Élcio Carlos 

Rossi, Lourivaldo Renato Ruttmann, Ademar Alfredo Suckel, Melkisedek Donadon, Heitor Tinti 

Batista, Melkisedek Donadon (segundo mandato), Marlon Donadon e José Rover. 

4.5. MODELO EXCLUSIVO DE COLONIZAÇÃO 

 No Território Federal de Rondônia, o INCRA delimitou sete unidades territoriais para 

assentamento de trabalhadores rurais sem terra na década de 70, sendo cinco PIC’S e dois PAD’S. 

Além disso, foram implantados também 21 PAR’S, três projetos financiados pelo 

POLONOROESTE, um financiado pelo FINSOCIAL e 13 projetos resultantes do I PNAR. 

Foram beneficiadas 47.683 famílias distribuídas em 45 projetos de colonização (PLANAFLORO, 

1989). Esses números, entretanto, excluem as estatísticas de Vilhena. Isso porque naquela cidade 

o modelo de ocupação foi outro, muito embora tenha sido conduzido pelo mesmo INCRA. 

Conhecer esse modelo ajuda a compreender o perfil socioeconômico vilhenense da atualidade. 

 “O Projeto Fundiário Rondônia (PFRO) foi criado em 1972 com a missão de promover 

todos os estudos e levantamentos necessários à identificação da situação fundiária de todo 

Território Federal de Rondônia” (OLIVEIRA, 2010, p. 326). Em 1974 o órgão criou três 

Unidades Fundiárias (UF’s) vinculadas ao PFRO e, em 1975, estas adquiriram o status de 

Projetos Fundiários (PF’s). Foram estabelecidos quatro projetos fundiários no então Território 

Federal de Rondônia: Projeto Fundiário Alto Madeira (PFAM); Projeto Fundiário Guajará Mirim 

(PFGM); Projeto Fundiário Jaru Ouro Preto (PFJOP) e; Projeto Fundiário Corumbiara (PFCO). 

Esse último é o que interessa a esse estudo. 

 O PFCO, sediado em Pimenta Bueno, ficou responsável por fazer os levantamentos da 

situação fundiária em uma área de quase seis milhões de hectares abrangendo as regiões de 

Pimenta Bueno, Vilhena, Cacoal e Guajará Mirim (quase ¼ do território rondoniense). “É 

integrado (o PFCO) pelas unidades fundiárias de Vilhena e Roossevelt. Dentro de sua área estão 

localizados os PIC’s Paulo de Assis Ribeiro e Ji-Paraná; parte da Reserva Florestal Pedras 

Negras; os parques indígenas Sete de Setembro, Roosevelt e Aripuanã” (CUNHA, s/p, 2011). 

Os projetos fundiários [...] Identificava as terras de domínio particular para declarar 
as remanescentes de domínio público, arrecadando-as em nome da união, 
reconhecendo ou regularizando as posses legítimas. Era a unidade operacional 
descentralizada do INCRA atuante nos vários institutos da organização da estrutura 
fundiárias, quer na obtenção (arrecadação de terras devolutas ou desapropriação de 
terras particulares) e destinação dos recursos fundiários (terras públicas ou na 
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regularização fundiária. [...] Destinava parte dos territórios arrecadados para criação 
dos Projetos de Colonização Oficial ou de Assentamento. (OLIVEIRA, 2010, p. 
327). 

 Pela característica arenosa de suas terras, percebeu-se que Vilhena não se prestaria aos 

propósitos de promoção da reforma agrária que norteava as ações do INCRA em Rondônia, pois 

o solo não favorecia a pequena agricultura e a agricultura familiar. Estabeleceu-se, então, um 

modelo diferente para a ocupação do local: destinação de terras públicas mediante licitações 

públicas com certame de abrangência nacional. Com isso, o órgão atraiu para a região o produtor 

rural capitalizado e com disponibilidade financeira para fazer empreendimentos agrícolas, além 

de profissionais liberais também capitalizados e com intenção de investir na então nova fronteira 

agrícola brasileira – o “empresário rural”. Essa metodologia de ocupação do solo introduz em 

Vilhena um homem cujo perfil é completamente diferenciado do dos demais agricultores atraídos 

pela oferta de terras nas demais cidades rondonienses – os sem terra deserdados da revolução 

verde no centro-sul do país, geralmente descapitalizados. Se nas demais cidades o INCRA 

implantou os PIC’s, PAD’s e PA’s, todos com áreas que variavam de 50 ha a 250 ha, em Vilhena 

as terras direcionadas à licitação pública tinham, em média, 2.000 hectares. Já não se tratava de 

pequenas propriedades. 
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TABELA 02. Situação fundiária do Estado de Rondônia até 2007 

DESTINAÇÃO/TERRAS ÁREA (EM 1.000 HÁ) Nº FAM. 

BENEFICIADAS 

Colonização Oficial       2.987,67 (12,53%)               29.682 

Assentamento Rápido          794,04 (03,33%)               12.315 

Reforma Agrária       2.027,95 (08,50%)               35.506 

Sub Total       5.809,66 (24,36%)               77.503 

Licitação Pública       1.580,00 (06,62%)                 1.100 

Regularização Fundiária       8.124,83 (34,04%)               35.000 

Sob Total       9.704,83 (40,68%)                36.100 

Áreas Indígenas       4.153,41 (17,41%)                     - 

Unidades de Conservação       4.183,38 (17,54%)                     - 

Sub Total       8.336,79 (34,95%)                     - 

TOTAL     23.851,28 (100,0%)               113.603 

FONTE: Superintendência Regional do INCRA – PVH – RO (OLIVEIRA,2010, p. 330). 

 O quadro mostra que apenas 6,62% das terras rondonienses foram destinadas a essa 

modalidade de ocupação – todas elas em Vilhena. De acordo com Oliveira (2004, p. 331), foram 

quase 1,6 milhão de hectares distribuídos entre cerca de 1.100 licitantes. “Nesta modalidade de 

destinação, o licitante, além de ofertar o preço pela terra, tinha de apresentar um projeto técnico 

de exploração agropecuária. Assumia um compromisso temporal de implantar e desenvolver no 

imóvel o projeto de exploração, sob pena de ser declarado inadimplente e ter a área devolvida à 

união para nova destinação.” (OLIVEIRA, 2010, p. 331). Essa foi a forma de o governo federal 

atrair investimentos privados para Rondônia, pois não tinha condições de transformar todas as 

suas terras públicas ociosas em projetos de colonização oficial ou reforma agrária. 
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FIGURA 03. Divisão fundiária realizada pelo INCRAno município de Vilhena 

 
FONTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) 
Cedido por Joercio Paulino da Costa / Gerflor Gerenciamento Florestal 
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Atualmente lotado na sede do INCRA em Pimenta Bueno, o engenheiro agrônomo 

Alfredo Teixeira Louzeiro Filho foi o executor do órgão em Vilhena e acompanhou todo o 

processo de ocupação da região à época. Ao pesquisador ele explicou que em Vilhena não houve 

assentamentos, e sim destinação de terras públicas mediante licitação e ocupação (legitimação) 

com preferência e sem preferência. Explica-se: a legitimação com preferência trata das pessoas 

que já ocupavam áreas devolutas e, para até 100 há, a terra era habilitada sem concorrência. De 

100 a 250 há, a habilitação se dava com concorrência mas com preferência ao ocupante da área. 

De 250 a 2000 ha não havia preferência, ou seja, o maior lance levava a terra. 

 A metodologia adotada pelo INCRA para a destinação das terras públicas em Vilhena 

demonstra que, originalmente, essa região do Estado recebeu um publico diferenciado, 

endinheirado e com capacidade para realizar investimentos e promover o agronegócio – o 

empresário rural –, o que diferenciou completamente o perfil de Vilhena em relação às outras 

cidades rondonienses também desenvolvidas por meio das ações do INCRA, onde o público 

predominante era o trabalhador rural sem terra e o pequeno produtor rural, esses geralmente 

descapitalizados e sem condições de fazer investimentos agrícolas significativos. É assim que, 

enquanto em quase todo o Estado o predomínio, inicialmente, era de pequenas propriedades 

voltadas à agricultura familiar, em Vilhena a ocupação do solo já começou marcada pela 

existência da grande propriedade, pela monocultura (principalmente de soja) e pela agropecuária 

(gado de corte e leiteiro). 

Ainda na década de 1990 passa a ocorrer, em Rondônia, a migração rural urbana. 
Colonos desmotivados pela falta de apoio do governo vendiam suas propriedades e 
migravam para as maiores cidades, contribuindo assim para o inchamento e a 
formação dos principais centros urbanos de Rondônia, Porto Velho, Ji-Paraná, 
Ariquemes e Vilhena. (OLIVEIRA, 2004, p. 130). 

Nas demais cidades do Estado houve, com o passar dos anos, um processo de 

concentração de terras – muitos colonos que receberam lotes do INCRA os repassaram a terceiros 

por falta de condições de tocar o empreendimento. Assim, a grande propriedade rural está 

presente, atualmente, em todo o Estado. Registra-se, entretanto, que em Vilhena a propriedade 

rural já nasceu grande e, mesmo assim, houve também por aqui um processo de concentração de 

terras, o que tornou as grandes propriedades ainda maiores. “Aconteceu concentração e 

desconcentração de terras em Vilhena. A desconcentração se dá principalmente por herança, em 

que o agricultor morre e a propriedade acaba sendo dividida entre os herdeiros. Poucas 



89 
 

 

propriedades permanecem com o tamanho original”, disse ao pesquisador o engenheiro Alfredo 

Teixeira Louzeiro Filho. 

4.6. A ARRANCADA DE VILHENA 

 Com pessoas capitalizadas e dispostas a investirem em projetos agropecuários, somados a 

fatores como intenso fluxo migratório – garantia de mão de obra farta e barata –, clima ameno e 

saudável, riquezas vegetais (madeiras) e acesso terrestre pela BR-029 (posteriormente, BR-364), 

Vilhena deu um salto imensurável nos seus indicadores de desenvolvimento. Um trecho de 

matéria publicada pelo jornalista Manoel Rodrigues Ferreira, sobre a construção da BR-029, na 

edição do dia 08 de janeiro de 1960 no jornal paulistano “A Gazeta”, e reproduzido por Paulo 

Nunes Leal em “O outro braço da Cruz”, dá conta do que viria a acontecer com Vilhena e demais 

regiões atingidas pela rodovia: “[...] Por outro lado, aberta essa estrada, não tenho dúvidas: os 

paulistas iriam fazer investimentos na região, principalmente no campo da agricultura e da 

pecuária. [...] É de se esperar que o presidente da República, o diretor do DNER, o presidente do 

SPVEA, compreendam a importância da imediata construção daquela estrada, que por si só, 

valerá por um plano de desenvolvimento daquela extensa área da Amazônia.” (LEAL, 1984, p. 

45). Dito e feito. Não só paulistas, mas pessoas de todas as regiões do Brasil se dispuseram a 

investir no que era chamado pela imprensa da época de “o novo eldorado brasileiro”. 

 Outra publicação do mesmo jornalista Manoel Rodrigues Ferreira, também em “A 

Gazeta”, em 04 de fevereiro de 1960, reforça que “[...] por sua vez o Território de Rondônia 

apresenta grandes, enormes possibilidades quanto à exploração da agricultura, da pecuária, da 

floresta virgem, e do seu subsolo. Continuamos afirmando: a construção da BR-029, ligando 

Porto Velho a Cuiabá, constituirá um dos principais fatores do desenvolvimento de toda a região 

de Rondônia”. (LEAL, 1984, p. 47). Já a Revista PN, edição de 18 de julho de 1960, conforme 

registrou LEAL (1984, pp. 161, 162), publicou que 

As possibilidades de desenvolvimento daquela região são imensas. Já existe uma 
incipiente produção agrícola. O arroz produzido no Território de Rondônia é 
suficiente para o consumo. Inicia-se, por outro lado, uma produção de cassiterita e 
de vários produtos agrícolas. Com a ligação rodoviária o minério da cassiterita 
poderá ser trazido em grandes quantidades para os centros industriais. Isso antes era 
feito por avião. Os campos dispõem de ótimas pastagens, especialmente no território 
de Rondônia, o que permitirá a criação de gado. Até o presente momento toda a 
carne naquela região é importada da Bolívia. (...) a BR-029 possibilitará o 
desenvolvimento de enorme região, onde existem solo e clima propícios a 
agricultura e criação de gado. 
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 Entretanto, a percepção de que Vilhena iria se desenvolver pela exploração de seus 

recursos naturais, sobretudo os de origem vegetais, e por grandes projetos agropecuários de 

caráter privado, se confirmou apenas em parte e anos mais tarde. O fato é que desde o início 

Vilhena mostrou a sua aptidão inequívoca para a logística e prestação de serviços. Por sua 

posição privilegiada – encontro das rodovias federais BR-364, BR-174 e BR-435 (antiga RO-399) 

– e por apresentar uma das piores terras do Estado, o município passou a ser o grande fornecedor 

para as propriedades rurais e cidades que iam se formando no Cone Sul de Rondônia. “Não havia 

interesse econômico quando o assunto era agricultura”18. Foi assim que agricultores, fazendeiros 

e madeireiros começaram a operar em todo o Cone Sul, mas se instalaram em Vilhena por conta 

da logística oferecida pela cidade. A indústria madeireira, por exemplo, respondeu pela maior 

parte da economia da região durante os anos de 1970 e início dos anos de 1980. A madeira era 

explorada em todo o Cone Sul durante o período da seca e beneficiada e comercializada em 

Vilhena durante o ano inteiro. 

 [...] desde o primeiro momento, o interesse em Vilhena não era por terra, porque as 
terras de Vilhena, naquele momento [...] eram considerada uma das piores terras do 
Estado. O pessoal falava que aqui não nascia nem calango direito. Mas o fato é que 
naquele momento a cidade mostrou a sua aptidão para logística e de uma cidade 
prestadora de serviços para as demais cidades aqui da região sul. Naquele momento 
alguns desses municípios terminaram por serem desmembrados de Vilhena, e esta 
acabou se fortalecendo como prestadora de serviços, como logística.19 

 Projetos agropecuários só começaram a ser seriamente considerados em Vilhena a partir 

do sucesso da mecanização da agricultura no cerrado brasileiro. Mesmo assim, em Vilhena ela só 

se torna efetivamente viável a partir dos anos de 1996/1997, quando da instalação do portal de 

exportação Madeira-Amazonas, em Porto Velho. Antes disso, os insumos chegavam muito caros 

à cidade, e o custo de deslocamento da produção até o porto de Paranaguá (PR) chegava a 

consumir 2/3 do valor de comercialização da soja. 

A viabilização disso aconteceu exatamente com a implantação do portal de 
exportação Madeira-Amazonas. A partir daquele momento a gente muda o nosso 
foco de deslocamento de produção, que é Porto Velho – Rio Madeira – Rio 
Amazonas, e ai Vilhena veio a acontecer e Vilhena hoje, nesse sentido, não deve 
nada a ninguém. E isso aconteceu a partir de 1996-1997.20 

 Atualmente Vilhena destina 45 mil hectares do seu território ao plantio de soja e outros 

grãos, de um total de 150 mil hectares plantados em Rondônia. A cidade apresenta a maior 

                                                 
18 Vicente de Paulo Campos Godinho – Embrapa Rondônia. 
19 Idem. 
20 Idem. 
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produtividade do Estado – 3.300 quilos/ha, contra uma média estadual de 3.200 quilos/ha – o que 

faz com que o município responda por mais de 1/3 da produção da soja rondoniense. Vale 

lembrar que o total de terras destinadas ao plantio de grãos em Vilhena – 45 mil hectares – estão 

distribuídas entre 20 produtores, dentre os quais apenas três podem ser considerados grandes 

produtores21. Outra observação é que a soma das áreas destinadas ao plantio de grãos em Vilhena 

é menor do que muitas fazendas instaladas no cerrado brasileiro. 

 É assim que Vilhena se apresenta como uma cidade prestadora de serviços e de logística. 

O município tem três avenidas comerciais principais (Major Amarantes, Melvin Jones e Paraná) 

mas é das ruas no entorno da BR-364 (Celso Mazutti e Marechal Rondon) que saem o grosso do 

PIB e da arrecadação local. O quadro abaixo mostra a importância do setor de serviços para a 

economia de Vilhena: 

TABELA 03. Produto Interno Bruto (PIB) de Vilhena 

 

Serviços: 64,6%                     Indústria: 21,8%                    Agropecuária: 13,8% 
FONTE: IBGE em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e SUFRAMA. 

 Em 2010, de acordo com o Censo IBGE, Vilhena tinha uma população de 76.202 

habitantes. Instalada numa área de 11.518.952 km² (1.151.895 ha), cerca de 65% do território 

(748.200 ha) é terra indígena, sendo que apenas 35% se destinam à área urbana e agricultável do 

                                                 
21 Vicente de Paulo Campos Godinho – Embrapa Rondônia. 
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município, além das reservas legais. É por essa razão que Vilhena se apresenta como a cidade 

menos desmatada de Rondônia – menos de 10% de seu território encontra-se antropizado. A 

cidade abriga seis distritos – Nova Conquista, São Lourenço, Perobal, Cascalheira, Vista Alegre e 

Santa Mônica. O rebanho bovino, que já ultrapassou as 900 mil cabeças, é de apenas 94.648 

cabeças (IBGE, Censo 2010). A força dos setores secundário e terciário da economia se 

manifesta também pela composição da população urbana e rural do município: 94,8% dos 

moradores encontram-se na zona urbana, e apenas 5,2% estão na zona rural. Em termos 

percentuais, é a maior população urbana de Rondônia – a relação estadual é de 73,5% (urbana) 

contra 26,5% (rural) (IBGE, Censo 2110). Com essas características, os habitantes de Vilhena 

exerceram os seus ímpetos colonialistas numa pequena área do próprio município, mas numa 

grande região em todo o sul de Rondônia, como se verá adiante. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. O COLONIALISMO MANIFESTO EM VILHENA 

5.1. A CIDADE METROPOLITANA 

O colonialismo é uma forma de imposição de autoridade de uma cultura sobre outra. “Ele 

pode acontecer de forma forçada, com a utilização de poderio militar ou por outros meios como a 

linguagem e a arte. “[...] A forma mais popular do colonialismo ocorre por interesses capitalistas, 

quando um país explora os recursos naturais  do outro para crescer economicamente”22 . 

Conforme já anotado em capítulo anterior, desde os primórdios do capitalismo as nações 

desenvolvidas voltaram-se às suas respectivas colônias para obter matérias primas para suas 

indústrias e mercado consumidor para sua produção industrial. Das colônias retiram-se coisas 

sem deixar a devida contrapartida. O colonialismo não se manifesta apenas entre nações – as 

mais desenvolvidas exercendo ações de dominação sobre as menos desenvolvidas. O fenômeno 

pode se revelar também dentro de uma mesma nação, onde uma região rica e desenvolvida 

subjuga outra economicamente atrasada. “[...] O colonialismo não é uma máquina de pensar, não 

é um corpo dotado de razão. É a violência em estado bruto” (FANON, 1979, p. 46). O que 

ocorreu na ocupação da Amazônia foi nada mais do que a representação típica e clássica do 

fenômeno colonialista. No início da ocupação do espaço amazônico, tanto o governo central – 

que aqui desempenhou o papel do “governo metropolitano” – quanto as elites políticas e 

econômicas viram nessa parte do país apenas um oásis de matéria prima para as indústrias do sul 

e sudeste industrializados, e um lugar que poderia servir para desafogar essas regiões de hordas 

de deserdados da revolução verde: 

Da maneira típica, as nações desenvolvidas voltavam-se para uma colônia apenas 
para obter a matéria-prima que a indústria necessitava. Muito embora o Brasil 
tivesse se tornado independente de Portugal em 1822, continuou sendo uma colônia 
clássica durante mais de cem anos – um lugar de onde eram tiradas coisas, com 
pouco retorno. Na realidade, ainda hoje, a Amazônia é dominada pela economia da 
extração – seja a substância extraída da borracha, a madeira ou o ouro, não faz 
diferença; a região serve como uma colônia tanto para o mundo industrializado 
como para o próprio sul industrializado da nação (REVKIN, 1990, p. 71). 

                                                 
22 Felipe Araújo - Infoescola - http://www.infoescola.com/historia/colonialismo/ 
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 Quando definiu a estratégia de ocupação da Amazônia, o governo militar brasileiro 

simplesmente não levou em conta que se tratava de um espaço já ocupado. Índios, catadores de 

castanha-do-pará e seringueiros já viviam há décadas em harmonia com a floresta. Os índios 

foram os mais sacrificados. “Quando os militares estudaram a Amazônia nos anos 60, consideram 

os índios uma inconveniência e nada mais.” (REVKIN, 1990, p. 138).  

A presença indígena é vista por muitos como obstáculos ao desenvolvimento, suas 
terras são invadidas como aconteceram com a terra do povo Suruí na região de 
Espigão do Oeste; do povo Uru-Eu-Wau-Wau, na região de Monte Negro na década 
de 90 do século XX e recentemente na região do rio Roosevelt, terra do povo 
indígena Cintas Largas, gerando vários conflitos. (OLIVEIRA, 2004, p. 136). 

 Esse era o pensamento predominante à época, e Rondônia e Vilhena não fugiram à regra. 

Para entender Vilhena neste contexto, necessário se faz dividir a sua curta história em fases. 

Quando o vilarejo começou a expandir, a partir de 1960, por força da abertura da BR-029, 

tornou-se ponto de referência e de logística para toda a ocupação que se desencadearia em vasto 

território no centro-sul do então território federal de Rondônia. Em 1977 o município foi criado e, 

até 1981, o seu território se estendia até a margem esquerda do rio Guaporé. Colorado do Oeste 

(1981), Cerejeiras (1983), Cabixi (1988), Corumbiara (1992) e Pimenteiras do Oeste (1995) todos 

são municípios desmembrados de Vilhena. Assim, as primeiras ações de ocupação da região do 

Cone Sul de Rondônia iniciaram-se em Vilhena. 

 Fixar imóveis residenciais e escritórios agropecuários em Vilhena tornou-se prática 

comum entre fazendeiros, mesmo aqueles cujas propriedades rurais se encontram em outros 

municípios do Cone Sul de Rondônia. A título de exemplo: fazenda Águas Claras, em 

Chupinguaia; fazenda Pedra Alta, em Chupinguaia; fazenda Barro Vermelho, no distrito de Novo 

Plano, também em Chupinguaia; fazenda Andreazza, em Corumbiara; fazenda São Pedro, em 

Corumbiara e; fazenda Juliana, em Chupinguaia. Todas essas grandes propriedades têm 

escritórios administrativos em Vilhena, bem como seus proprietários igualmente residem no 

município. Isso aconteceu assim porque, além de ser a cidade mais bem estruturada à época – e o 

é até hoje –, Vilhena apresentava a vantagem de oferecer a logística e os serviços necessários ao 

processo de colonização regional, além da posição geográfica próxima às BR’s 364 e 174 e, por 

último, por sediar a melhor pista de aviação do então território. Foi assim que, durante a década 

de 1970, algumas empresas de viação aérea se instalaram na ainda embrionária cidade e tinham 

como principais clientes os produtores rurais que atuavam em todo o Cone Sul rondoniense. É o 
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caso dos irmãos Paulo e João Freitas, ainda residentes em Vilhena, que no auge da colonização 

agrícola local, chegaram a operar a aviação civil regional com nove aeronaves. “Passávamos o 

dia inteiro, sete dias por semana, embarcando pessoas e víveres, além de equipamentos e outros 

materiais necessários à agricultura, de Vilhena para todos os pontos do Cone Sul”, disse ao 

pesquisador o ex-aviador Paulo Freitas. “Os fazendeiros tinham propriedades em locais 

inacessíveis via terrestre, por isso, a primeira coisa que faziam era abrir pista de pouso para poder 

se abastecer via aérea. De Vilhena a Ji-Paraná, voávamos toda essa região quase que 

diariamente”. 

 Com terras inapropriadas para a agricultura – a vocação para a monocultura só foi 

descoberta e explorada anos mais tarde – e com forte limitação ambiental – 65% do território 

classificados como terra indígena –, Vilhena não fez a sua própria corrida pela terra, mas 

participou ativamente da corrida pela terra em todo o Cone Sul de Rondônia. Foi a grande 

indutora da colonização da região. Foi a mola propulsora do desenvolvimento verificado nas três 

décadas seguintes em todas as novas cidades locais. Pessoas altamente empreendedoras 

aportaram em Vilhena e iniciaram negócios que iriam prosperar continuamente nos próximos 

anos. Foi dessa forma que Vilhena se viu como a “cidade-metrópole” no Cone Sul de Rondônia. 

De Vilhena se coordenou todo o processo colonial – e colonialista – do Sul de Rondônia. 

5.2. O MITO DO ESPAÇO VAZIO 

 Partimos da ideia de que tanto a Amazônia quanto Rondônia e o Cone Sul do Estado – 

Vilhena à frente – não eram meros espaços vazios quando da colonização agrícola incentivada 

pelo governo federal a partir dos anos de 1960. 

Embora a política desenvolvimentista dos militares para a Amazônia tivesse por 
lema a ocupação dos vazios demográficos, a colonização apropriou-se, na verdade, 
de terras tribais ou de terras cujos habitantes encontravam-se inseridos em sistemas 
econômicos baseados no extrativismo vegetal; tratava-se de populações sustentadas, 
portanto, pela manutenção das condições da “primeira natureza”. O processo da 
colonização estabelece uma ruptura nesta relação, instalando um consumo 
predatório das forças produtivas humanas e naturais. (CEMIN, 1992, pp. 266, 267). 

Além de habitada por índios de diversas etnias, ribeirinhos e extrativistas já faziam parte 

do ambiente local e conviviam com os indígenas, dos quais se apropriaram de várias práticas 

culturais a fim de se adaptar e garantir a sobrevivência na floresta. Referindo-se ao declínio da 

borracha no mercado mundial a partir do início do século XX, Colferai (2009, p. 79) esclarece 

que “[...] a maior parte dos seringueiros foi abandonada nas colocações. [...] Os seringueiros que 
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ficaram na Amazônia tornaram-se ribeirinhos, em boa parte, e assimilaram a vivência na selva, 

principalmente assumindo hábitos indígenas”. Esclarece Silva (1979, p. 23) que “Os cinta largas 

são distribuídos entre Pimenta Bueno e Vilhena, no Estado de Rondônia [...] os alkamã e sabane 

são encontrados em Vilhena”. 

Lá [em Vilhena] encontrei dois novos bandos, sendo que um compreendia dezoito 
pessoas que falavam um dialeto próximo dos que eu começava a conhecer, enquanto 
o outro, contando com 34 membros, empregava uma língua desconhecida. Afora o 
idioma, nada os diferenciava: os indígenas tinham a mesma aparência e a mesma 
cultura. Já era assim em Campos Novos; mas, em vez de manifestarem uma 
hostilidade recíproca, os dois bandos de Vilhena viviam em bons termos. [...] Esses 
bandos de nambiquaras eram os Sabanê e Tarundê. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 288). 

 Assim, para os primeiros exploradores, o que se vislumbrou na região foi belas paisagens 

desprovidas de povoamento humano. Ou seja, era uma terra vazia e pronta para ser civilizada e 

explorada. A Amazônia é habitada por índios há pelo menos 12 mil anos. É o que sugere Ott 

(2002): 

Os primeiros habitantes daquela região haviam chegado muito antes. Há cerca de 12 
mil anos já viviam em aldeias de não mais de 150 habitantes, caçando, pescando, 
coletando, plantando, catalogando e conhecendo a floresta (NEVES, 1991; POSEY, 
1996). Nestes milênios de adaptação, chegaram a somar nada menos que 2.000 
tribos indígenas, com uma população estimada para toda a Amazônia de mais de 
sete milhões de habitantes. Atualmente, depois de sobreviverem a todo tipo de 
agressão, restaram aproximadamente 400 grupos étnicos totalizando algo entre 1,0 e 
2,5 milhões de índios (DENEVAN, 1976; JORDAM, 1990) (p. 84). 

 Em Vilhena e em todo o Cone Sul de Rondônia, além de indígenas, havia também 

seringueiros e extrativistas. Registra-se que, depois dos indígenas, certamente a primeira 

população a habitar o lugar onde hoje está instalada a sede urbana da cidade de Cerejeiras (135 

quilômetros de Vilhena) foi um grupo de seringueiros trazidos para a região por via aérea pelo 

governo brasileiro, a fim de participar do esforço de guerra dos aliados, na condição de soldados 

da borracha. Eles chegaram à região a bordo de aviões Catalina, oriundos da região nordeste e, 

com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e a consequente derrocada da atividade 

extrativista da coleta do látex, foram abandonados na região pelo governo federal, a exemplo do 

que aconteceu em toda a Amazônia.23 

 Além de índios e seringueiros, o Cone Sul rondoniense contava também com considerável 

população negra fugitiva das fazendas de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) ainda nos 

séculos XVII e XIII. Estes se concentravam principalmente na região onde hoje se localiza o 

                                                 
23 http://www.cerejeiras.ro.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=96 
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município de Pimenteiras do Oeste (170 quilômetros de Vilhena). Outro ponto importante na 

ocupação do espaço territorial do município fronteiriço de Pimenteiras do Oeste é a localidade de 

Laranjeiras, ainda existente como um povoado e que abriga cerca de 70 moradores, ponto de 

ocupação à época do primeiro Ciclo da Borracha, que, segundo consta junto à Prefeitura 

Municipal, fora fundado pelo seringueiro veneziano Américo Casara.24 

 Lévi-Strauss (1996) registrou que o Posto Telegráfico construído na hoje cidade de 

Vilhena pela Comissão Rondon no início do século XX, habitado por uma família de índios 

civilizados, dentre eles Marciano Zonoecê, o operador do telex, servia de entreposto de 

seringueiros que ali depositavam seus estoques de látex para serem transportados para Cuiabá 

(MT). Brasilina Maria Zonoecê, filha de Marciano Zonoecê, nasceu no Posto Telegráfico de 

Vilhena em 1938. Ao pesquisador ela deu o seguinte depoimento: “Aqui existia seringueiros e 

muitos. Tanto é que eu me casei com um deles”. A ideia de que esta vasta região era um espaço 

vazio não passava disso: uma ideia – talvez uma ilusão de ótica que pode ser explicada pelo 

método de coleta extrativista do látex. 

 Para sobreviver da atividade, o seringueiro extrativista precisa coletar pelo menos 500 

quilos de látex por ano. Para alcançar essa média, ele precisa percorrer de 100 a 150 árvores por 

dia. Como as árvores não podem ser “sangradas” diariamente, mas em dias intercalados, o 

extrator precisa de 200 a 300 árvores para exercer a sua atividade. Todo esse conjunto é 

denominado “estrada da seringa”, e cada seringueiro necessita de três “estradas” para atingir a 

meta de 500 quilos/ano. Na Amazônia existe, em média, menos de duas seringueiras por hectare. 

Sendo assim, para sobreviver da atividade, o seringueiro necessita de uma área de 540 hectares à 

sua disposição. Esse complexo denomina-se “colocação”. Se cada colocação tem uma média de 

540 hectares – algumas delas chegavam a 700 hectares –, presume-se que uma colocação está 

bastante longe da colocação vizinha – eis ai a sensação de espaço vazio que se tinha da Amazônia 

na época da colonização agrícola da região.25 

 Para Ari Miguel Teixeira Ott, a estratégia militar de ocupação da Amazônia se construiu 

sobre dois mitos, sendo um deles o 

Mito do vazio amazônico, que produziu a crença de uma região virgem, um imenso 
espaço vazio, ou a última fronteira da humanidade. Por este enfoque, a Amazônia é uma 

                                                 
24 http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Diagnostico_Local_Pimenteiras-do-Oeste-RO.pdf 
25 Mary Helena Allegretti, em http://www.seade.gov.br/produtos/spp/v03n04/v03n04_05.pdf 
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terra sem homens para onde a sociedade deve se expandir, aliviando os problemas da 
pressão populacional nas áreas periféricas, ignorando os direitos das populações que lá 
vivem. (OTT, 2002, p. 81). 

 Registrou Andrew Revkin (1990) que “[...] tão logo a corrida da terra acelerou-se nos 

anos 70, os seringueiros e pequenos fazendeiros passaram a representar pouco mais do que uma 

inconveniência que precisava ser extirpada da terra, junto com as ervas daninhas e as árvores” (p. 

174): 

Um pecuarista, ao se defrontar com uma floresta repleta de seringueiros obstinados, 
via-se diante de poucas opções. Poderia negociar com eles, e foi o que fizeram 
alguns, oferecendo-lhes trechos de terras cobertos de florestas em troca do direito de 
derrubar outros tratos. Poderia lançar mão dos estratagemas do grileiro, falsificando 
títulos, destruindo os títulos conflitantes, e coisas assim; alguns também assim 
agiram. Ou poderia usar a violência, a intimidação e a extorsão. Para muitos 
pecuaristas, esta foi a solução mais vantajosa. (REVKIN, 1990, pp. 174-175). 

 Essas soluções foram adotadas em toda a Amazônia, inclusive no Cone Sul de Rondônia. 

De acordo com os habitantes mais antigos de Chupinguaia, cidade localizada a 140 quilômetros 

de Vilhena, constituída predominantemente por grandes fazendas e onde se pratica a monocultura 

da soja e milho, além de ser considerada a capital do boi gordo de Rondônia, o nome do 

município deriva de língua indígena e o significado é “rio de sangue”, em alusão aos conflitos 

que aconteceram ali à época da colonização agrícola da região. 

5.3. UMA NOVA CATEGORIA SOCIOCULTURAL 

 De acordo com Carlos Corrêa Teixeira (1999, apud OTT, 2002, p. 90), “[...] o ambiente 

amazônico e o contato e aprendizagem de estratégias de sobrevivência com as populações nativas, 

possibilitou a formação de uma nova categoria sociocultural, resultante da adaptação dos 

nordestinos à Amazônia: os ribeirinhos”: 

Quando acaba a guerra e os soldados são esquecidos no ‘campo de batalha’, 
impossibilitados de retornar, terminam criando um modo de vida próprio, copiando 
práticas dos grupos indígenas com quem conviviam, criando outras, desenvolvendo 
múltiplas táticas de sobrevivência, relacionando-se com a floresta, estabelecendo 
aquilo que Lévi-Strauss chamou de bricolage. Seus herdeiros serão responsáveis 
pela terceira onda de ressurgimento dos seringais nos anos oitenta. Neste caso, a 
coleta de borracha não será realizada por razões econômicas, tampouco por questões 
estratégicas, mas sim por motivações ecológicas. (OTT, 2002, p. 90-91). 

 Na mesma linha, Sandro Adalberto Colferai (2009) destaca que os povos da Amazônia 

não são mais apenas as populações tradicionais. Fazem parte desse meio os grupos responsáveis 

pela subversão da paisagem amazônica: garimpeiros, mateiros, pecuaristas, madeireiros e 
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agricultores. Ao se relacionarem com os grupos locais – ribeirinhos, seringueiros, pescadores e 

índios –, é claro que houve conflitos tanto no campo cultural quanto no campo prático. 

Culturas distintas entre si, as trocas que se estabelecem entre os seus representantes 
são tomadas como as bases para a constituição de uma cultura própria de Rondônia. 
No entanto não é um movimento de integração que se percebe no percurso sócio-
histórico do estado, mas, ao invés disso, a subjugação e a consequente substituição 
de um complexo cultural e de seu sistema de representação por outro. As populações 
tradicionais – ou a cultura amazonense, como prefere Thiéblot – têm o seu modo de 
vida e as formas de conhecer e de se fazerem conhecer invadido e desqualificado 
frente ao modo de vida trazido pelos novos imigrantes. Para isso corroboram ações 
oficiais, principalmente através da ação do INCRA, que garantiam apoio técnico aos 
colonos, enquanto as atividades tradicionais eram praticamente ignoradas. 
(COLFERAI, 2009, p. 26) 

 Eis os pontos nevrálgicos da questão: “... a subjugação e a consequente substituição de 

um complexo cultural e de seu sistema de representação por outro” (grifo nosso), e “...As 

populações tradicionais [...] têm o seu modo de vida e as formas de conhecer e de se fazerem 

conhecer invadido e desqualificado frente ao modo de vida trazido pelos novos imigrantes” 

(grifo nosso). Ao concordar com o autor, assinalamos que uma das mais eficazes estratégias da 

máquina colonialista é justamente desfigurar, aniquilar e esvaziar a cultura do colonizado, 

desqualificando-a. A cultura local deve ser contestada desde o início da empreitada colonial – 

esforço empreendido de forma intensiva e sistemática. Trata-se de uma cultura condenada à 

clandestinidade, como atesta Albert Memmi, grande estudioso do colonialismo: 

Pouco importa ao colonizador o que o colonizado verdadeiramente é. Longe de 
querer aprender o colonizado em sua realidade, ele se preocupa em fazê-lo sofrer 
essa indispensável transformação. [...] Ele consiste primeiramente em uma série de 
negações. O colonizado não é isto, não é aquilo. Jamais é considerado positivamente; 
se o é, a qualidade concedida está ligada a uma falta psicológica ou ética. [...] Assim 
se degradam, uma a uma, todas as qualidades que fazem do colonizado um homem. 
Desejado, difundido pelo colonizador, esse retrato místico e degradante termina, em 
certa medida, por ser aceito e vivido pelo colonizado. Ele ganha assim uma certa 
realidade, contribuindo para o retrato real do colonizado. [...] Esse mecanismo é 
conhecido: trata-se de uma mistificação. A ideologia de uma classe dirigente, como 
se sabe, se faz adotar em larga escala pelas classes dirigidas. Ora, toda ideologia de 
combate compreende [...] uma concepção do adversário. Ao aceitar essa ideologia, 
as classes dominadas confirmam, de certa maneira, o papel que lhes foi atribuído. 
(MEMMI, 2007, pp. 121a126). 

 Em 1985, Carlos Minc, que mais tarde viria a ocupar o cargo de ministro de Meio 

Ambiente do governo Lula, fez uma análise comparativa entre a colonização agrícola oficial 

implantada em Rondônia e no Pará. Segundo registrou Arneide Bandeira Cemin, o ex-ministro 

apontou que a colonização rondoniense acelerou a desestruturação da economia extrativista 

tradicional e substituiu-a por modernas relações de produção capitalista, “Tanto que este processo 
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tem por estímulo técnico e financeiro, o Banco Mundial e setores emergentes da elite local, 

diretamente ligados à indústria e ao comércio, alheios à economia extrativista” (CEMIN, 1992, p. 

87). Quando desenvolveu o I e o II Plano Nacional de Desenvolvimento, o governo federal 

deixou claro que o objetivo era ocupar e inserir os recursos naturais amazônicos ao processo de 

ampliação do modelo capitalista pela expansão da fronteira agrícola no país. Foi assim que todos 

os esforços se voltaram para a introdução de Rondônia ao comércio nacional e mundial. Com tais 

objetivos, fica claro que a nova ordem desejada para Rondônia não oferece espaço à economia 

extrativista e tão pouco à agricultura familiar. 

 Nesse contexto, retoma-se aqui a tese do colono ideal defendida por CEMIN (1992) e 

apresentada no Capítulo 3 deste trabalho. De acordo com essa concepção, o Estado selecionou, 

através de seu órgão de colonização (INCRA) e a partir de critérios definidos pelo Banco 

Mundial, pessoas relativamente capitalizadas para ocuparem o espaço rondoniense. Transformou-

se, assim, toda uma economia e uma sociedade baseada no extrativismo em um modelo baseado 

na agricultura familiar. Com isso, de acordo com CEMIN (1992, p. 88), “[...] Criou-se um 

processo de mudança que apontava para pelo menos três dimensões estruturais: 1- a transição do 

extrativismo para a agricultura; 2 – a ‘reconversão’ de extrativistas em colonos; e 3- a 

‘reconversão’ de camponeses de regiões mecanizadas em desbravadores de florestas”. 

 O eixo básico de toda essa estratégia seria o “controle do espaço” e o “controle dos 

homens”, o que naturalmente desencadeariam mecanismos de seleção, por um lado, e exclusão, 

por outro. Foi assim que a agência colonizadora criou a figura do “colono modelo”: o investidor 

com maior grau de instrução e capitalizado, com acesso às modernas práticas e técnicas agrícolas 

e ao crédito rural e com facilidade de entendimento e adesão aos ditames das agências de 

colonização. “[...] o processo da colonização oficial no Estado de Rondônia, dinamizou 

profundamente os processos de ‘transição’ de uma estrutura social tribal e extrativista para uma 

estrutura agrícola modernizante” (CEMIN, 1992, p. 89). Para entendermos os mecanismos de 

exclusão, ainda de acordo com CEMIN (1992), 

Podemos dizer que a concepção modernizante é excludente, também, porque exclui 
os homens e a natureza constitutivos do espaço amazônico, havendo assim, um 
duplo processo de exclusão: aquele que incide sobre os colonos e recai sobre a 
população e a natureza local. (...) Analisando a colonização agrícola em Rondônia, 
Becker cita o que classifica como “dois instrumentos básicos” para a ocupação 
rápida do território: “1) A consolidação da BR-364 (1968), que, articulando 
Rondônia ao centro-sul, permitiu canalizar o fluxo dos camponeses expropriados; 2) 
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A apropriação das terras devolutas do território e sua distribuição controlada... 
(BECKER, 1990:148)”. Ocorre que as “terras devolutas” do Estado, a partir das 
quais a colonização se implantou, teve por ponto de partida preferencial as sedes de 
seringais localizados às margens da BR-364 (p. 228). 

 Nesse cenário, sem espaço na nova estrutura fundiária desenhada para Rondônia nos 

gabinetes de Brasília ou Washington, o que sobrou para os extrativistas, seringueiros e ribeirinhos 

do Estado? De acordo com CEMIN (1992): 

Os seringalistas operam a “reconversão” para outros ramos de negócio. Os 
seringueiros expropriados de suas colocações foram por nós localizados na periferia 
das cidades. Uns tentam operar a “reconversão” de seringueiros a colonos, outros 
dedicam-se a trabalhos gerais na zona urbana. Outros ainda, “embrenham-se” nas 
matas na tentativa de encontrar uma área fora do alcance do INCRA e de posseiros, 
e os mais velhos entregam-se ao consumo de bebidas alcoólicas (a cachaça) e à 
mendicância (p. 229). 

 A autora observa ainda que a colonização surge oficialmente como a “redentora” que 

liberta o seringueiro de relações servis e o incorpora ao mercado de trabalho e consumo. “Nessa 

ótica o Estado de Rondônia e sua população teriam sido finalmente selecionados para o 

desenvolvimento e a modernidade” (CEMIN, 1992, p. 232). A lógica modernizante classifica o 

espaço amazônico como atrasado na escala do desenvolvimento. É assim que se dá o encontro 

entre os “colonizadores desenvolvidos” e os “extrativistas atrasados”, além do espaço “primitivo 

e selvagem” e o espaço “desenvolvido e civilizado”. 

E ainda, no que diz respeito às relações entre os homens, temos oposições entre 
colonos e índios, colonos e seringueiros, colonos e colonos... e no que concerne as 
relações entre os homens e o espaço, temos oposições entre os seringais e as 
fazendas, entre os colonos e o meio ambiente... enfim, oposições binárias que 
parecem multiplicar-se ao infinito. (CEMIN, 1992, p. 235). 

 Vale registrar que a ocupação do espaço amazônico e rondoniense não se diferenciou da 

ocupação dos demais espaços brasileiros – cada um à sua época –, conforme aponta MOURA 

(2002): 

A colonização foi a alternativa oficial possível, movida diante do desespero para 
abrigar levas de deserdados. Um paliativo do governo para atenuar crises sociais de 
outras regiões do país. Não deferiu de outras colonizações do passado, como a de 
São Paulo no ciclo do café; a de Minas Gerais nos seus diversos ciclos econômicos; 
a do Paraná na ocupação de terras férteis. A crueldade contra os nativos sempre foi 
uma constante em todas elas. Desde os tempos imemoriais das Entradas e Bandeiras 
(p. 56). 

 Nesse quadro de imposição de uma cultura sobre outra, de exclusão e de apropriação 

arbitrária de terras, os conflitos entre índios, seringueiros, grileiros e jagunços foram inevitáveis, 

o que causou muitas mortes de todos os lados. Ao final, os mais fortes se impuseram. Madeireiros, 
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garimpeiros e migrantes de todo o Brasil avançaram mata adentro ignorando os limites impostos 

pelos projetos de colonização e se apropriaram de terras pertencentes a reservas indígenas e 

florestais: 

Os efeitos profundos passaram a ser notados a partir da década de 1960, com a 
abertura de estradas e com o início da colonização agrícola. O grande número de 
imigrantes que eram assentados em áreas consideradas vazias de presença humana, 
na verdade, estava ocupando territórios históricos indígenas, e por isso os embates 
passaram a ser mais frequentes e violentos. Os relatos de assassinatos cometidos por 
índios e massacres realizados por brancos em Rondônia eram na década de 1970 
frequentes em jornais do Sudeste (MINDLIN, 1985). (COLFERAI, 2009, p. 92). 

 Tudo isso aconteceu durante a colonização agrícola de Rondônia e se verificou também 

em Vilhena e em todo o Cone Sul rondoniense. Sobre os grandes projetos de desenvolvimento 

concebidos para a Amazônia, por exemplo, o item “proteção aos grupos indígenas e seus 

territórios” só passou a constar dos objetivos do POLONOROESTE por causa da BR-364, cujo 

traçado atravessaria as terras dos nambiquaras. Este povo habitava a região do hoje município de 

Vilhena e, graças a Lévi-Strauss, se tornou um ícone para a comunidade científica mundial – 

precisava, portanto, ser protegido. Em relação à terras indígenas em todo o Estado de Rondônia, 

“O número crescente de imigrante obrigava a assentamentos rápidos e, quase na totalidade dos 

casos a presença do índio foi ignorada. Somente sob pressão internacional, e depois de boa parte 

do Estado estar ocupada, é que começaram as demarcações.” (COLFERAI, 2009, pp. 92, 93). 

5.4. CARACTERIZANDO A COMUNICAÇÃO EM RONDÔNIA 

 O primeiro veículo de comunicação social a circular na região do hoje Estado de 

Rondônia data de 1891. Trata-se do semanário Humaythaense, editado por seringalistas em 

Humaitá (AM) e que circulava até Santo Antônio do Rio Madeira, atual Porto Velho. Nas 

primeiras décadas do século XX, o jornalismo no futuro Estado de Rondônia se resumiu a 

pequenas publicações – desde periódicos humorísticos (o Pun! (1916)) até religiosos (A Luz da 

Verdade (1919)) (COLFERAI, 2009, p. 104). O Humaythaense deixa de circular com o fim do 

Primeiro Ciclo da Borracha (por volta de 1912) e, nesse entremeio, passa a circular em Porto 

Velho, em 1909, entre os funcionários norte-americanos da Madeira-Mamoré Railway Co., o The 

Porto Velho Times – totalmente em língua inglesa. Também em 1909 é lançado outro periódico 

em língua inglesa – Porto Velho Corrier, cujas instalações e maquinários foram utilizados para a 

criação do primeiro jornal em língua portuguesa, O Município (1915). Em 1917 O Município 

“morre” e dá origem ao Alto Madeira, um dos 15 jornais mais antigos do Brasil e que, entre 1936 
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e 1953, fez parte do conglomerado de comunicação do empresário Assis Chateaubriand, de os 

Diários Associados (ALBUQUERQUE, 2009, apud COLFERAI, 2009, p. 104) 

 Em Guajará Mirim surgiu em 1951 o Imparcial. Além desses parcos impressos, o que 

havia no território do Guaporé eram serviços de alto falantes, a exemplo do Rio Madeira, 

instalado em Porto Velho em 1949. A partir de 1955 começam a surgir emissoras de rádio. Em 

1974 chega à Rondônia a TV (Cultura, que funcionou apenas aquele ano, e Rede Amazônica de 

Televisão, repetidora da Rede Globo em Porto Velho). 

Ao longo de 1970 uma série de pequenas publicações surge nas cidades que se 
formam em função da colonização agrícola, e as emissoras de rádio começam a se 
multiplicar pelo interior do Estado. Repetidoras da Rede Amazônia de Televisão são 
instaladas em várias cidades, principalmente ao longo da BR-364. Em 1980 é criado 
o jornal diário O Estadão do Norte, que rapidamente se transforma na principal 
publicação a circular em Rondônia. (COLFERAI, 2009, p. 105). 

 Com a transformação do Território Federal em Estado, em 1982, uma série de concessões 

é feita para instalação de rádios e TV’s, sendo que chegam a Rondônia todos os canais abertos 

nacionais de televisão. Como características, as concessões eram feitas a políticos. Esses trataram 

de criar emissoras associadas. Configura-se a partir daí o cenário atual da comunicação social 

rondoniense. 

O recente processo de colonização, os índices de escolaridade e a distribuição da 
população podem ser tomados como constituidores do atual cenário da comunicação 
social em Rondônia. No primeiro caso a concentração dos meios se dá, além da 
capital, Porto Velho, prioritariamente nas áreas urbanas surgidas a partir da 
ocupação agrícola, e notadamente no eixo da BR-364. É assim que cidades como 
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena são os lugares onde há maior número de 
emissoras de rádio, TV, e onde está a maior parte dos veículos impressos. No outro, 
o nível de escolaridade e a distribuição da população, a situação reflete-se no maior 
número de emissoras de rádio, mesmo que isso não signifique que este seja o meio 
com maior presença nos domicílios rondonienses. (COLFERAI, 2009, pp. 105, 106). 

 Em relação ao jornalismo impresso, de acordo com o SINJOR – Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado de Rondônia –, pelo menos ¼ dos 52 municípios rondonienses têm a sua 

publicação. O sindicato esclarece que é difícil mensurar, visto que essas publicações, quando não 

são efêmeras, são de periodicidade extremamente irregular. Rondônia conta atualmente com o 

Estadão do Norte (1980), Diário da Amazônia (1993) e Alto Madeira (1917), todos de circulação 

estadual. Há também os semanários e outros veículos de periodicidades diversas, estes presentes 

nas maiores cidades principalmente localizadas no eixo da BR 364, como Ariquemes, Ji-Paraná, 

Cacoal e Vilhena. 
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5.5. JORNAL FOLHA DO SUL 

O jornal Folha do Sul foi fundado no dia 1º de janeiro de 1990 e tem periodicidade 

semanal. Até 2010 era o único veículo de comunicação ligado à Graphite Gráfica e Editora. Neste 

ano o jornal passou a receber o suporte de uma nova mídia: a versão digital do jornal Folha do 

Sul (www.folhadosulonline.com.br). 

A Graphite Gráfica e Editora, enquanto empresa de comunicação social, é a que recebe 

maiores investimentos de anunciantes – do setor público, acaba por receber a média de 

investimentos dos poderes públicos destinados aos demais veículos impressos da região, mas do 

setor privado, tem um departamento comercial bem estruturado e, portanto, acaba por receber 

maior destinação de recursos – no município de Vilhena. Esses investimentos passam a ser 

significativos principalmente se for levado em consideração o perfil do anunciante regional e a 

realidade do setor na região Norte. 

O Jornal Folha do Sul ganha importância ao se considerar que ele circula semanalmente 

em todas as cidades do Cone Sul de Rondônia – Chupinguaia, Cabixi, Pimenteiras do oeste, 

Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena –, além de circular (em menor escala) nas 

principais cidades do Estado e na capital, Porto Velho. 

O recorte de pesquisa recai sobre esse veículo de comunicação e, em especial, a quatro 

edições especiais de aniversário de Vilhena em que o jornal disponibilizou expressivo espaço 

para a cobertura da data. Para tanto, a equipe editorial do jornal se voltou, entre outras coisas, a 

contar a história do município a partir da visão daqueles que chegaram ao município na condição 

de imigrante a partir dos anos de 1960. 

 O jornal Folha do Sul surge como principal veículo impresso de comunicação do Cone 

Sul de Rondônia por ser um dos mais antigos em circulação e por ter firmado sua presença em 

todas as cidades da região – mantém correspondente editorial e comercial em outras cidades. 

Além disso, o jornal ganhou credibilidade por manter religiosamente a circulação semanal ao 

longo desses 20 anos de história – e isso não é pouca coisa também ao se considerar a realidade 

do setor na região Norte do País. 

 Em Vilhena, as empresas de comunicação ainda se apresentam como organizações 

semiprofissionais e essa é uma realidade em todo Estado de Rondônia, onde a figura do jornalista 

provisionado é muito forte e a atuação de trabalhadores sem o específico conhecimento 
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jornalístico – sejam as técnicas ou as exigências humanísticas – é prática predominante. Nesse 

cenário, o jornal Folha do Sul começa a se fixar como um dos mais importantes da cidade por 

empregar uma mão de obra mais qualificada ou em processo de formação – é prática comum o 

proprietário do jornal, Edimar Ferreira de Oliveira, recorrer ao curso de Comunicação Social – 

Jornalismo – da Unir – Universidade Federal de Rondônia – campus de Vilhena para recrutar 

mão de obra. Essa prática, entretanto, só foi possível a partir do ano de 2009, quando a dita 

Universidade formou a sua primeira turma de Jornalismo, e não se pode ignorar o salto de 

qualidade do jornal a partir da adoção desse hábito por parte de seu proprietário. 

 A opção pelas quatro edições comemorativas do jornal Folha do Sul se deu, então, pela 

importância e abrangência do veículo, além da periodicidade estável, influência e proposta 

editorial, onde se buscou contar a história do município na perspectiva de seus colonizadores. 

Além disso, decidiu-se pelas quatro edições comemorativas do aniversário de Vilhena porque 

apenas essas estavam disponíveis no arquivo do jornal e, portanto, apenas essas eram acessíveis 

ao pesquisador. 

 O maior jornal em circulação em Rondônia é o Diário da Amazônia, cuja tiragem atinge 

6.500 exemplares/dia. O Folha do Sul tem tiragem de 2.500 exemplares, sendo que 780 

exemplares são entregues a assinantes, 300 são comercializadas em banca e 120 são cortesias. 

Além disso, outros mil exemplares são distribuídos gratuitamente em outras cidades26. Ou seja, 

considerando a tiragem do maior jornal em circulação no Estado, o jornal Folha do Sul, levando-

se em conta a sua área de abrangência, é bastante “forte” em termos de circulação. Vale citar que 

o jornal Folha do Sul é impresso no formato tabloide. 

5.6. JORNALISMO: UMA TEORIA 

 Decidiu-se aqui pela análise das edições comemorativas de aniversário do jornal Folha do 

Sul, sediado em Vilhena, por acreditar que o jornal de uma cidade ou de uma região expressa os 

valores contidos naquela população. Tal afirmação se funda em algumas teorias do Jornalismo. A 

Teoria do Espelho, por exemplo, trata o jornalismo como um “espelho” da sociedade. Por ela, as 

notícias são como são porque a realidade assim as determina, ou seja, o produto jornalístico é 

uma transmissão não expurgada da realidade, um espelho. Por essa ótica, o jornalismo se apropria 

                                                 
26 FONTE: Edimar Ferreira de Oliveira – proprietário – jornal Folha do Sul. 
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do discurso de uma determinada sociedade, sobressaindo-se, principalmente e acima de tudo, a 

ideologia dos setores dominantes dessa sociedade. 

 A teoria do espelho é a mais antiga das teorias do jornalismo e tem inspiração positivista 

no francês Auguste Comte (1798-1857). Esse conceito ganhou bastante força na imprensa 

ocidental por defender a ideia de objetividade no jornalismo – essencial para as práticas 

produtivas das redações num momento em que o jornalismo começa a se submeter à rotina 

industrial de produção da notícia. “Central à teoria é a noção chave de que o jornalista é um 

comunicador desinteressado, isto é, um agente que não tem interesses específicos a defender e 

que o desviam de sua missão de informar, procurar a verdade, contar o que aconteceu, doa a 

quem doer” (TRAQUINA, 2005, p. 147). De acordo com Pena (2005), a base da teoria do 

espelho “é a ideia de que o jornalismo reflete a realidade. (...) A imprensa funciona como um 

espelho do real, apresentando um reflexo claro dos acontecimentos do cotidiano” (p. 125). 

 Ainda no século XIX, a Teoria do Espelho surge como alternativa ao paradigma que 

estabelece o jornalismo como arma política e o jornalista como militante partidário. “Com o novo 

paradigma das notícias como informação, o papel do jornalista é definido como o do observador 

que relata com honestidade e equilíbrio o que acontece, cauteloso em não emitir opiniões 

pessoais” (TRAQUINA, 2005, p. 147). Esta concepção é ainda hoje dominante no jornalismo 

ocidental. 

A ideologia jornalística defende uma relação epistemológica com a realidade que 
impede quaisquer transgressões de uma fronteira indubitável entre realidade e ficção, 
havendo sanções graves impostas pela comunidade profissional a qualquer membro 
que viole essa fronteira. O ethos dominante, os valores e as normas identificadas 
com um papel de árbitro, os procedimentos identificados com o profissionalismo, 
faz com que dificilmente os membros da comunidade jornalística aceitem qualquer 
ataque à teoria do espelho porque a legitimidade e a credibilidade dos jornalistas 
estão assentes na crença social de que as notícias refletem a realidade, que os 
jornalistas são imparciais devido ao respeito às normas profissionais e asseguram o 
trabalho de recolher a informação e de relatar os fatos, sendo simples mediadores 
que “reproduzem” o acontecimento na notícia. (TRAQUINA, 2005, p. 149). 

 Embora bastante aceita no mundo ocidental, a Teoria do Espelho não deixou de sofrer 

pesadas críticas. Ela pode ser refutada pela simples ideia de que objetividade na prática 

jornalística não passa de uma utopia, e reforça essa ideia a noção de que a linguagem neutra é 

impossível no jornalismo: “(...) não há como transmitir significado direto dos acontecimentos. 
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Uma fonte pode distorcer o que realmente aconteceu. (...) Sempre há um mediador entre o fato e 

o repórter que pode ocasionar uma distorção da realidade.”27 

5.7. O COLONIALISMO EM PALAVRAS ESCRITAS 

O que mais caracteriza o discurso dos primeiros imigrantes que aportaram nas terras de 

Vilhena é a denominação que fazem uns dos outros ou de si próprios de “pioneiro”. São várias as 

“traduções” para essa palavra: “Explorador de sertões; aquele que primeiro abre ou descobre 

caminhos através de regiões desconhecidas. O que se antecipa na adoção ou defesa de novas 

ideias ou doutrinas; precursor”28. Outra definição de dicionário, essa considerada por nós mais 

apropriada para o estudo em questão, diz que pioneiro é “[...] quem primeiro desbrava regiões 

incultas”29. Tem-se ainda a palavra “pioneirismo”, que é derivativo de “pioneiro” e, dentre 

muitos significados, expressa o caráter ou qualidade de pioneiro30 ou “[...] qualquer indivíduo ou 

instituição que ‘faz primeiro’. Ora o objetivo é atingido, ora não, e não há como prever. O 

pioneiro acaba sendo a cobaia que usufruirá as glórias ou amargara os prejuízos”31. 

Em qualquer circunstância em que é empregada nas edições do jornal Folha do Sul que 

iremos analisar, as palavras “pioneiro” e “pioneirismo” dá a nítida ideia de que tudo começou 

naquele início dos anos 60, quando os primeiros imigrantes começaram a aportar nas terras de 

Vilhena, movimento esse intensificado nas décadas seguintes (1970 e 1980). Em qualquer 

situação, fica clara a noção de que antes nada existia. Tudo não passava de um mero espaço vazio. 

Fica expresso ainda que os vários grupos indígenas, num primeiro momento, e os seringueiros 

convertidos em extrativistas, num segundo momento, que habitaram a região anteriormente, em 

nada ajudaram a escrever toda aquela história. No discurso dos “pioneiros”, eles simplesmente 

não existiram. 

Os quatro encartes comemorativos do aniversário de Vilhena analisados aqui somam 60 

páginas em formato tablóide. Nelas percebem-se dois discursos distintos: a dos repórteres – por 

não conter matérias assinadas, essas passam a representar as ideias e as opiniões do próprio 

veículo – e a dos entrevistados. As edições comemorativas referem-se aos aniversários da cidade 

nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2004. Na edição comemorativa dos 21 anos de emancipação 
                                                 
27 http://teoriadojornalismouniube.blogspot.com.br/2010/11/teoria-do-espelho.html 
28 http://www.dicio.com.br/pioneiro/ 
29 http://webdicionario.com/pioneiro 
30 http://www.dicionarioinformal.com.br/pioneirismo/ 
31 http://www.dicio.com.br/pioneirismo/ 
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política-administrativa do município, o jornal, em editorial na página 02, apresenta os seguintes 

dizeres: 

Outra descoberta que esta edição especial nos proporcionou foi que outros 
vilhenenses já se interessaram pela história da cidade, produzindo trabalhos que 
poderiam ser transformados em livros, garantindo a “eternidade” da aventura dos 
pioneiros que construíram a cidade, uma das mais importantes de Rondônia. 
(FOLHA DO SUL, 22 Nov. 1998, p. 2). 

 Apontamos aqui que a “aventura dos pioneiros” a que se refere o texto editorial indica um 

excludente patrimônio histórico, um patrimônio cujo início data da vinda dos colonos para a 

região e que exclui qualquer possibilidade de heterogeneidade com as populações silvícolas e 

tradicionais pré-existentes na região. Na mesma edição, à pág. 04, em uma única matéria – 

“Marquinhos bacana – De vendedor de picolé a ‘emergente’” –, o adjetivo “pioneiro” aparece em 

três situações. Na matéria ao lado, o jornal publica matéria que faz referência à primeira 

vilhenense nascida na cidade: “A funcionária pública federal Maria Regina Fontinelli, 36 anos, é 

a primeira pessoa nascida em Vilhena após o início da povoação ‘branca’ da cidade” (FOLHA 

DO SUL, 22 Nov. 1998, p. 5). Trata-se de um complexo cultural que busca a própria 

autoafirmação ao mesmo tempo que nega a possibilidade de assimilação por parte de outros 

complexos porventura existentes naquele lugar. Numa tentativa de reparar uma injustiça, o jornal 

segue o texto fazendo referência aos filhos devidamente registrados da família Zonoecê – 

operador de telex deixado na região de Vilhena em 1943 por Marechal Rondon –, deixando claro 

que essa é uma família de índios “já civilizada”. 

 Na página 7 da mesma edição, uma matéria faz referência ao patriarca da família Zonoecê. 

Com o título “Zonoecê: um índio que foi líder em Vilhena”, a matéria se inicia considerando 

“irônico” que a primeira casa de “homens brancos” construída em Vilhena abrigou uma família 

de índios. Para conceder o status de “pioneiro” a Marciano Zonoecê, a matéria explica que, “[...] 

somado à sabedoria milenar de seu povo (pareci), Marciano Zonoecê adquiriu o conhecimento 

dos brancos. Aos nove anos aprendeu a ler e a escrever no Posto Telegráfico de Tiariti (MT), 

onde começou a trabalhar como técnico em telegrafia (...)” (FOLHA DO SUL, 22 Nov. 1998, p. 

7). Parece claro então que, para se tornar um ser assimilável por aquela sociedade, o índio pareci 

Marciano Zonoecê teve de se submeter a um processo de aculturamento baseado na nova 

ideologia dominante – a dos colonizadores de Vilhena. Nas últimas quatro páginas de um total de 

12 desse encarte especial, a palavra “pioneiro” aparece outras quatro vezes, sempre fazendo 
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referência aos colonizadores do município, ignorando solenemente aqueles que primeiro 

habitaram – muitos dos quais ainda habitam – a região. 

 A edição da Folha do Sul de 22 de novembro de 1999 foi toda ela dedicada ao aniversário 

de Vilhena, e não apenas um encarte especial. Assim, são 24 páginas em formato tabloide que 

buscam contar a história da cidade na ótica de suas personagens. Na página 2 da citada edição, o 

jornal publica a matéria intitulada “Heitor: o ex-radialista que trocou o planejamento pela 

execução de obras”, onde seguem os dizeres: 

Apesar da modéstia em não se considerar um pioneiro pelo fato de ter chegado em 
Vilhena em 1980, o prefeito Heitor Batista também faz parte da história do 
município. [...] O prefeito se auto-intitula como um jovem pioneiro vilhenense, que 
ainda tem muito o que fazer pelo desenvolvimento do município. Para ele, os 
verdadeiros heróis são aqueles que migraram para cá nas décadas de 60 e 70, por 
isso ele elogiou bastante o trabalho realizado pela Folha do Sul em tentar resgatar a 
história da cidade e a saga de seus colonizadores. “Não poderia haver presente de 
aniversário melhor do que este para Vilhena e seus pioneiros. Até porque a idéia do 
jornal reflete também a nossa, que é a de valorizar aqueles que, com muitas 
dificuldades, construíram esta cidade”, disse Heitor Batista. (FOLHA DO SUL, 22 
Nov. 1999, p. 2). 

 Mais uma vez, o jornal insiste na ideia de pioneirismo dos imigrantes colonizadores da 

região. O entrevistado, por sua vez, considera que “os verdadeiros heróis são aqueles que 

migraram para cá nas décadas de 60 e 70”, ignorando solenemente os que vieram para Vilhena 

bem antes disso, nos I e II Ciclos da Borracha, e as culturas centenárias estabelecidas na região – 

os indígenas. O entrevistado, que à época era prefeito municipal, elogia o trabalho do jornal em 

tentar resgatar a história da cidade e a saga dos colonizadores, reforçando mais uma vez a tese de 

que tudo começou quando os sulistas chegaram à região – por essa ótica, antes disso, nada havia. 

E conclui afirmando que “a ideia do jornal reflete também a nossa, que é valorizar aqueles que, 

com muitas dificuldades, construíram esta cidade”. O ex-prefeito ignora novamente a existência 

de gente na Vilhena de antes de 1960, além de confirmar a teoria do espelho, de que o veículo 

reflete a ideologia da classe dominante de uma sociedade. 

 Nas páginas seguintes, 3 e 4, o jornal segue a sua rotina de rotular os entrevistados de 

pioneiros. Na página 5, na matéria intitulada “Índios andavam pelados e animais invadiam as 

ruas”, o jornal conta a história de outra “pioneira”, Edwirges Duarte, radicada no município em 

1973. “Segundo a pioneira”, conta o jornal, “quando os bichos vinham para a cidade, as pessoas 

aproveitavam para abastecer a dispensa com carne”. E segue afirmando que os índios eram 

grandes frequentadores da cidade, com o pequeno detalhe de andavam nus pelas ruas, o que 
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causava grande espanto nos moradores. “No início nós tínhamos muita vergonha, mas depois 

fomos nos acostumando com a nudez deles”, conta a “pioneira” à reportagem. Nas páginas 

seguintes – de 6 a 13 –, o jornal mantém a prática de classificar os imigrantes como pioneiros e 

segue fiel à regra de não reconhecer e mencionar os habitantes originais da região. 

 Na página 14 da dita edição, na matéria intitulada “Historiador vilhenense prepara mais 

um livro sobre a fundação da cidade”, o jornal mostra que até o meio acadêmico reluta em 

reconhecer a existência de populações indígenas e extrativistas na região de Vilhena antes do 

fenômeno da colonização agrícola. 

“[...] Atualmente, com o apoio da prefeitura de Vilhena, Pedro edita mais um 
volume, que conta a saga de pioneiros e devassa os aspectos econômicos e sociais da 
cidade. [...] Segundo Brasil, o principal motivo que o levou a encarar a empreitada 
de organizar as memórias dos pioneiros que lhe concederam entrevistas, foi a 
ignorância dos brasileiros de outras regiões quanto ao potencial econômico 
rondoniense” (FOLHA DO SUL, 22 Nov. 1999, p. 14). 

 Fica muito claro no texto e, principalmente nas falas do entrevistado, Pedro Brasil, 

historiador e escritor, que a história da região só é reconhecida a partir do momento da 

colonização agrícola, e que o que havia ou existia ali antes desse fenômeno em nada interessa e 

nada tem a acrescentar a essa história. Nas páginas seguintes – de 15 a 24 –, a prática de 

denominar os colonizadores de “pioneiros” continua. 

 Na edição de 22 de novembro de 2000 do Folha do Sul, mais uma vez o periódico optou 

por um encarte especial de comemoração do aniversário (23 anos) de Vilhena. Em 12 páginas 

conta-se 12 matérias em que a característica principal é a manutenção do termo “pioneiro” para 

designar os colonizadores que aportaram na cidade a partir dos anos de 1960, além da insistência 

em ignorar os povos da floresta que se encontravam na região antes do advento da colonização. 

Trata-se de um processo tipicamente colonialista o ato de negar voz ao colonizado, assim como 

desconsiderar a sua cultura e a sua própria existência. O colonialismo pleno tem de se impor de 

todas as formas, inclusive no plano cultural. 

 Nessa perspectiva, convertido em extrativista, o soldado da borracha assimilou formas de 

sobrevivência na selva a partir de exemplos de grupos indígenas milenares na região sem deixar 

para trás o seu complexo cultural tipicamente nordestino. É assim que o seringueiro adaptou à 

nova realidade na qual viu inserida a sua música, o seu folclore, os seus ritos, os seus costumes, 

enfim, a cultura tradicional nordestina, embora com algumas modificações, permaneceu 
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entranhada nesses seringueiros, muitos dos quais agora convertidos em ribeirinhos – a dança da 

quadrilha, por exemplo, tão popular no nordeste, depois de sofrer algumas variações amazônicas, 

virou a dança do boi. Também com suas representações tradicionais, os sulistas, ao chegarem à 

Amazônia, simplesmente negaram qualquer possibilidade de adaptação da sua cultura às práticas 

culturais locais. Pelo contrário. Ao não reconhecer a cultura local, o sulista procurou promover a 

subversão do meio, impondo o seu modo de vida a quem quisesse vir ou permanecer nessas terras. 

Esse movimento, que pode ser notado em todo o interior “agrícola” de Rondônia, é especialmente 

perceptível em Vilhena. A imposição e subversão cultural é uma das principais e mais eficazes 

premissas do colonialismo: 

Quando refletimos nos esforços empregados para provocar a alienação cultural tão 
característica da época colonial, compreendemos que nada foi feito ao acaso e que o 
resultado global pretendido pelo domínio colonial era convencer os indígenas de que 
o colonialismo devia arrancá-los das trevas. [...] A mãe colonial defende o filho 
contra ele mesmo, contra seu ego, contra sua fisiologia, sua biologia, sua 
infelicidade ontológica. (FANON, 1979, p. 175). 

 Essa premissa fica bastante clara nos dizeres de um jornalista que, referindo-se a Vilhena, 

escreve na edição em análise: “[...] Sua geografia, as belezas naturais, o clima – considerado o 

melhor da Amazônia –, o potencial econômico, a localização privilegiada, a beleza arquitetônica 

e, sobretudo, o seu povo, fazem com que Vilhena seja considerada a melhor cidade do Estado” 

(FOLHA DO SUL, 22 Nov. 2000, p. 2). O jornalista, ao refletir a ideologia dominante, consegue 

enxergar coisas que não existem de fato – Vilhena é pobre em arquitetura e exígua de belezas 

naturais – e, ao afirmar que a cidade é a melhor do Estado, credita esse fato ao seu povo, 

deixando-se subentender que “o seu povo é o melhor povo do Estado”. 

 Na pagina 10 da referida edição, a matéria intitulada “Anos de poeira, barro e muita 

escuridão” se propõe a contar a história da cidade a partir dos anos de 1970 na perspectiva do 

desenvolvimento econômico. Num trecho da matéria, o redator escreve: 

A pecuária e a agricultura representam, juntas, o caminho a ser seguido. A 
cultura de soja, nos cerrados até pouco tempo tido como improdutivos, 
tornou-se uma alternativa rentável que a cada ano aumenta sua área plantada, 
gerando divisas e riquezas. A pecuária do Cone Sul é a mais pujante do 
Estado, com fazendas investindo na produção de carne precoce, visando o 
mercado internacional. [...] O comércio tímido dos anos 70 se transformou 
em referência para toda uma região, onde é possível abastecer-se de todos os 
produtos. (FOLHA DO SUL, 22 Nov. 2000, p. 10). 

 Observa-se que os únicos valores representados nesse trecho são a expansão da 

agricultura, do comércio e da pecuária. Isso numa vasta região habitada por grupos indígenas e 
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extrativistas, que em nenhum momento são colocados em perspectiva. A colonização de Vilhena 

e a partir de Vilhena (no Cone Sul de Rondônia) não considerou a existência de silvícolas e 

ribeirinhos, e quando o fez, apenas considerou mais um pequeno estorvo, um “probleminha” a ser 

contornado sem maiores transtornos. Negar-lhes a existência foi prática adotada no início da 

colonização e que persiste até os dias atuais, com reflexo inclusive na imprensa local. Isso 

justificaria qualquer ação no sentido de ocupar aquele espaço, de acordo com o “mito do vazio 

amazônico” já citado anteriormente. 

 A edição comemorativa de 20 de novembro de 2004 do Folha do Sul, a última em análise 

neste trabalho, lança um olhar diferente sobre a colonização do Cone Sul de Rondônia. Na página 

2, a matéria intitulada “Todo dia era dia de índio” revela todo o sofrimento dos povos indígenas 

que habitavam a região à época da colonização. Num trecho, a matéria mostra o esforço de uma 

indígena – apenas um exemplo entre milhares – para sobreviver depois de ter o seu espaço 

usurpado pelos colonizadores: “É o exemplo da senhora Terezinha Latundê que, aos 56 anos, 

reside no bairro Cristo Rei e, para sobreviver, cata sucatas no ‘lixão’ de Vilhena. Ela nasceu em 

Vilhena, vendo surgir as primeiras casas e ela e sua aldeia sendo empurrada às margens da 

civilização” (FOLHA DO SUL, 20 Nov. 2004, p. 2). Esse trecho confirma a tese defendida por 

CEMIN (1992) e apresentada acima de que “[...] os seringueiros [...] uns tentam a operar a 

reconversão de seringueiros a colonos, outros dedicam-se a trabalhos gerais na zona urbana” (p. 

229). Aqui estendemos o conceito, além dos seringueiros, aos indígenas, que em Vilhena se 

viram sob as mesmas pressões impostas aos extrativistas. Na mesma página, em “Box”, a matéria 

revela: 

Todos os que ousaram defender os índios, foram banidos e perseguidos em 
Rondônia. Um exemplo é o indigenista Marcelo Santos, do Departamento de Índios 
Isolados da Funai. Ele morou por mais de 20 anos em Vilhena e, por denunciar 
fazendeiros que estariam matando índios ou ocupando suas terras de forma ilegal, 23 
dos 24 deputados estaduais chegaram a pedir à Funai, em 1997, a transferência dele 
do Estado. Era uma persona non grata. Acabou saindo da Funai e deixando 
Rondônia em 2001. Marcelo teve o seu nome reverenciado fora de Vilhena. 
Recebeu uma comenda de Fernando Henrique Cardoso e participou de uma série da 
TV Escola, mantida pela Fundação Roberto Marinho, sobre cultura indígena. 
(FOLHA DO SUL, 20 Nov. 2004, p. 2). 

 No Cone Sul de Rondônia, os indígenas foram convertidos em trabalhadores rurais – uma 

das demandas da época da colonização agrícola da região –, chacinados ou empurrados para o 

interior da floresta. Alguns se favelizaram nas cidades e passaram a viver de ocupações 

esporádicas e de subempregos. Suas terras foram sendo invadidas e ocupadas sem maiores 
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alardes, até que esses casos passaram a ser denunciados nacional e internacionalmente, e o 

governo federal teve de agir. “Os índios em Rondônia eram recuados com regularidade pela 

corrida pela terra patrocinada pelo governo” (REVKIN, 1990, p. 121). Uma inconveniência que 

precisava ser extirpada da terra junto com a floresta, dando lugar ao pasto. Eis a concepção que 

os colonizadores tinham dos indígenas e extrativistas no Cone Sul de Rondônia. 

 À página 3 da edição ora em análise, outra matéria, intitulada “Soldado da borracha: um 

herói anônimo”, dá conta da saga dos seringueiros no Cone Sul de Rondônia. A matéria esclarece 

que para virar cidade, vários caminhos já estavam abertos em Vilhena pelos seringueiros, sem os 

quais talvez o cenário fosse bem diferente atualmente. Num trecho, a matéria esclarece: 

Vilhena tinha um grande seringal, na região do Veado Preto, a uns 70 quilômetros. 
Os seringais acabaram porque, em algumas áreas em Rondônia, os madeireiros 
invadiram a floresta. Derrubaram a mata para dar lugar às pastagens extensas. O 
capim substituiu as castanheiras e as seringueiras, árvores que por lei não poderiam 
ser derrubadas. Também foram cortadas árvores seculares, plantas medicinais, 
plantas raras, muitas ainda desconhecidas. Os seringueiros foram expulsos ou 
acabaram mortos. (FOLHA DO SUL, 20 Nov. 2004, p. 3). 

 Pelo exposto, observa-se que, na colonização agrícola do Cone Sul de Rondônia, índios e 

extrativistas, todos juntos e ao mesmo tempo, tiveram a mesma sorte: suas terras e colocações 

foram reivindicadas e anexadas pelos colonizadores apoiados no governo brasileiro e, a eles, 

restaram o trabalho rural ou o sub-emprego urbano, a mendicância, o enfrentamento, a morte, a 

doença e todos os infortúnios imagináveis. 
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CONCLUSÃO 

 

 Em La guerre du feu (A guerra do fogo), o cineasta francês Jacques Annaud transmite a 

ideia de que um povo está sempre disposto e preparado para subjulgar um outro povo à força, 

desde que o segundo detenha algo de interesse do primeiro (neste caso, o fogo, um fenômeno 

natural que ainda não era dominado pelo homem). O cineasta mostra ainda que isso é assim desde 

os tempos em que os seres humanos ainda habitavam as cavernas. Vilhena, assim como todo o 

Cone Sul de Rondônia, não foi palco de um processo de colonização pacífico. Em maior ou 

menor grau, toda a Amazônia foi palco de relações conflituosas entre os imigrantes que 

chegavam de todos os quadrantes do país e as populações aqui estabelecidas e caracterizadas 

como tradicionais. Os índios, por sua vez, sofreram duplamente, primeiro pelos trabalhadores 

convertidos em seringueiros que chegaram à região durante os I e II Ciclos da Borracha e, 

segundo, pelos colonizadores agrícolas que viram nos silvícolas apenas um estorvo a ser 

removido do caminho, a exemplo das árvores da floresta, que deveriam ser dizimadas para dar 

lugar às extensas pastagens e plantações. Em Vilhena não foi diferente: a história apenas se 

repetiu. 

 Pensar a ocupação de Rondônia atualmente nos leva à inevitável constatação de que não é 

possível reconhecer uma cultura própria do Estado, mas sim uma sociedade de antagonismos 

culturais, embora sem dualismos intransponíveis. A cultura anteriormente estabelecida vê-se 

confrontada com outra que, embora posterior, reivindica para si a hegemonia que marcaria a 

identidade de Rondônia como um Estado de base fortemente fincada na agricultura, na pecuária, 

na indústria e nos serviços. Nessa nova conformação, a cultura extrativista comum aos índios e 

ribeirinhos surge como um empecilho e, por isso mesmo, não encontra eco nesse complexo 

cultural pretensamente dominante. 

 Os imigrantes – sobretudo sulistas –, com as bênçãos do Estado, conquistaram espaço 

econômico e político e reivindicaram para si o reconhecimento como a nova população de 

Rondônia. É inegável que a estratégia foi bem sucedida, uma vez que a cultura anterior foi 

relegada a um segundo – e apagado – plano. As práticas culturais anteriores às estabelecidas 

pelos imigrantes não mais se manifestam, a não ser em espaços e tempos delimitados e sob 

proteção governamental. Sobre a imposição da cultura dos imigrantes no espaço rondoniano, 
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COLFERAI (2009) escreveu que “[...] a legitimação de sua cultura se dá pela criação de espaços 

de reprodução das práticas trazidas na bagagem, e no lento e constante apagamento das práticas 

ribeirinhas” (p. 160). 

 Em Vilhena, alvo desta investigação, essa constatação é bastante cristalina – talvez mais 

do que na maioria dos espaços amazônicos ocupados pela colonização agrícola. Ao impor e 

legitimar suas práticas, os imigrantes se apossaram de todos os níveis de Estado, depois de se 

apossarem do poder econômico, e os colocaram à disposição para atender às suas – e apenas às 

suas – demandas. “A institucionalização da cultura do colono se reflete nas ações do Estado, na 

atenção dispensada à manutenção e ampliação do espectro do agronegócio, seja na legalização de 

propriedades rurais, na sanidade animal, na ampliação de áreas para lavouras extensivas, ou na 

organização das cidades como lugar de suporte para o complexo agropecuário” (COLFERAI, 

2009, p. 161).  Em tal cenário, as convenções econômicas e sociais são estabelecidas apenas para 

garantir e legitimar os interesses dos colonizadores. Isso, ao nosso ver, é colonialismo. 

 O colonialismo nasce junto com a Revolução Comercial, entre os séculos XVI e XVIII. 

As suas raízes se entrelaçam com as do capitalismo, e eis que o colonialismo foi um braço desse 

sistema econômico responsável por garantir ao status quo matérias-primas em quantidade 

suficiente para suprir a demanda industrial e mercado consumidor abundante para garantir o 

consumo de produtos industrializados das metrópoles. Como colocado no Capítulo 2 deste texto, 

“[...] o colonialismo, no decurso da história, desnudou todas as mazelas capitalistas na medida em 

que desumanizou povos, explorou e condenou pessoas à fome e à miséria, matou, segregou, 

subjugou e humilhou gerações inteiras de seres humanos”. A história mostra que o colonialista 

vive uma situação ambígua no sistema colonial, tendo de conviver numa linha bastante tênue 

entre o seu privilégio e a exploração alheia – é tal ambiguidade que garante a sua posição 

privilegiada na área colonizada. Como dito anteriormente, o baixo nível de vida de um é o que 

garante o alto padrão de outro. 

 As atrações colonialistas são fortes. Ao se deslocar para uma região tida como inóspita e 

vazia e contando com a chancela do Estado, como foi o caso da ocupação da Amazônia, o colono 

recebeu todas as garantias governamentais – embora nem todas tenham sido levadas a termo – e 

vislumbrou um horizonte não mais percebível em sua terra de origem. Situações asseguradas, 

tratamentos elevados, carreiras rápidas, ascensão econômica e política, negócios vantajosos, terra 
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para trabalhar, enfim, muitos foram os atrativos. E uma vez lá, o retorno à terra de origem 

configura novo exílio. Só resta então, ao colono, de acordo com MEMMI (2007), organizar seus 

hábitos cotidianos na cidade colonial, importar e nela impor os costumes da “metrópole” onde 

passam regularmente suas férias, de onde retiram suas inspirações administrativas, políticas e 

culturais (pp. 39, 40). O colonialista é o único beneficiário da máquina colonial, e esta opera em 

desfavor do colonizado. “[...] participa como membro do grupo dos colonizadores, cujos valores 

reinam. [...] O colonizador participa de um mundo superior, do qual só lhe resta recolher 

automaticamente os privilégios”. (MEMMI, 2007, p. 46). É assim que o colonizador encara o seu 

destino como uma “missão divina”, em que considera que, ao se apropriar das terras dos nativos, 

estão apenas fazendo o bem a eles. 

 MEMMI (2207) escreve sobre o colonialista de boa vontade e é possível detectar um 

colonizador lúcido em relação à situação de penúria em que vive o colonizado, entretanto, “[...] 

as relações coloniais não são da ordem da boa vontade ou do gesto de um indivíduo” (p. 74). Por 

melhor que seja esse colonizador em relação ao colonizado, e por melhores que sejam as suas 

intenções, não dá para fugir da sensação – mais do que isso, da certeza – de que participa de uma 

responsabilidade coletiva por ser membro de um grupo opressor que tem como missão 

descaracterizar todo um complexo cultural de um povo subjugado e colonizado. Isso aconteceu 

na Amazônia. Isso aconteceu em Rondônia. Isso aconteceu em Vilhena e região. 

 Isso posto, procuramos trilhar os caminhos da história da ocupação amazônica no intento 

de demonstrar que desde as primeiras incursões, quando os europeus chegaram à região em 1541, 

o alvo foi apenas e tão somente as riquezas da região. Séculos mais tarde, por volta de 1750, 

novas incursões foram feitas desta feita patrocinada pela metrópole portuguesa sob as políticas 

pombalinas. Mais uma vez o alvo foram as riquezas regionais: madeiras nobres, minérios (ouro) e 

drogas do sertão. Nesta época, os jesuítas, defensores dos indígenas, passaram a ser consideradas 

personas non grata e foram sumariamente expulsos da região. A seguir vieram o I Ciclo da 

Borracha, a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e das Linhas Telegráficas 

Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, o II Ciclo da Borracha e, finalmente, a colonização 

agrícola (no caso de Rondônia, Acre, noroeste de Mato Grosso e sul do Pará). Cada um desses 

movimentos representou uma tentativa do governo brasileiro de ocupar a região. Em variados 

graus, todas foram bem sucedidas. O que se viu foram políticas de favorecimento aos imigrantes 

e de exclusão das populações nativas. 



117 
 

 

 A ocupação da Amazônia pela via da colonização agrícola foi uma estratégia do governo 

militar (1964-1985) e, citando OTT (2002), ela se construiu sobre dois mitos: o mito do vazio 

amazônico, segundo o qual a Amazônia é uma região virgem, um imenso espaço vazio e para 

onde a sociedade deve se expandir e; o mito de solução para os problemas da periferia, que 

submeteu a região a projetos de colonização governamentais visando à expansão da fronteira 

agrícola, com o deslocamento de colonos atraídos por dois outros mitos: uma terra desabitada e 

com solos férteis, ou seja, “homens sem terra para uma terra sem homens” (pp. 81, 82). 

 Esses mitos apontados por OTT (2002) constituíram-se na mola propulsora e na política 

de base para justificar um processo de povoamento rápido e a adoção de violência (física, moral 

ou psicológica) contra indígenas e extrativistas a fim de consolidar esse objetivo. Criou-se um 

Estado para tanto, além de todo um aparato político, econômico, social e institucional para 

defender os interesses dos imigrantes. 

 E ao pensar a ocupação de Vilhena, depois de constatar que o município funcionou como 

uma espécie de “metrópole” para a consolidação da ocupação de todo o Cone Sul rondoniense, 

local esse habitado por grupos indígenas e extrativistas em proporção similar às demais regiões 

amazônicas, cumpre-nos agora voltar ao objeto desse estudo, ou seja, o processo de constituição 

da sociedade vilhenense e, nesse sentido, reafirmamos que a análise recai sobre a “condição”, 

“estado”, “situação” e “posição” dessa sociedade, o que nos leva a pensar em “forma” e 

“estrutura”. É através do funcionamento dessa “estrutura” que concluímos que aquela sociedade 

pensa e age de forma colonialista, e procuramos demonstrar isso em discursos e conteúdos 

jornalísticos, pensando que o jornalismo constitui o “espelho” de uma dada sociedade, ou seja, 

apenas reflete o que essa sociedade pensa, fala e faz. 

 Constata-se, em Vilhena, que os colonizadores adotaram uma postura colonialista em 

relação aos primeiros habitantes da região pelo simples fato de que, na tentativa de reconstituir a 

história da região nas páginas do mais influente jornal local, exclui-se toda e qualquer 

possibilidade de reconhecer os indígenas e os extrativistas como agentes dessa história. O 

discurso de um novo “pioneirismo” predomina e leva em conta que tudo começou no início da 

década de 1960 com a abertura da rodovia BR-029 (hoje BR-369). Ou seja, há uma história e ela 

só vale a pena ser contada se for na perspectiva dos colonizadores agrícolas, sendo que o que  

veio antes não interessa e não altera o curso dessa história. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1998. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 1999. 

 



147 
 

 

Jornal Folha do Sul, Novembro de 2000. 

 



148 
 

 

Jornal Folha do Sul, Novembro de 2000. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 2000. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 2000. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 2004. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 2004. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 2004. 
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Jornal Folha do Sul, Novembro de 2004. 
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Entrevista – Vicente de Paulo Campos Godinho – Embrapa/RO (Vilhena), Dr. Em fitotecnia – 
Pesquisador de culturas anuais e ILPF – Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – pesquisador em 
Vilhena desde 1995, morador na cidade desde 1997. 

Qual é a idéia que você tem da ocupação de Vilhena? 

A ocupação de Vilhena, assim como as demais cidades do Estado de Rondônia, foi em cima dos 
grandes projetos de assentamento para Rondônia, só que Vilhena ela tinha uma posição um pouco 
diferente: as terras de Vilhena eram consideradas uma das piores do Estado, então o pessoal não 
via muitos interesses econômicos em Vilhena quando se falava em agricultura, quer dizer, nesse 
projeto Corumbiara dentro do cerrado. Isso no primeiro momento. Mas desde o primeiro 
momento Vilhena mostrou a cara dela bem forte para a logística. Grande parte dessas pessoas que 
construíram esses municípios no entorno de Vilhena – Cabixi, Colorado, Cerejeiras, Corumbiara, 
Chupinguaia, os grandesmadeireiros que atuavam neles se instalaram em Vilhena em função da 
logística. Eles iam buscar a madeira naquelas cidades no período da seca, e trabalhavam essa 
madeira aqui durante a seca e a chuva. Ou seja, desde o primeiro momento, o interesse em 
Vilhena não era por terra, porque as terras de Vilhena, naquele momento, naquele exato momento, 
era considerada uma das piores terras do Estado. O pessoal falava que aqui não nascia nem 
calango direito. Mas o fato é que naquele momento a cidade mostrou a sua aptidão para logística 
e de uma cidade prestadora de serviços para as demais cidades aqui da região sul. Naquele 
momento alguns desses municípios terminaram por serem desmembrados de Vilhena, e esta 
acabou se fortalecendo como prestadora de serviços, como logística, tanto que hoje se você pegar 
a arrecadação de Vilhena, mais da metade é participação na prestação de serviço. A agricultura de 
Vilhena, apesar da punjância que ela tem, ainda representa pouco mais de 15% da arrecadação do 
município. 

Se você fosse falar do perfil das pessoas que formam a sociedade de Vilhena, como que você 
definiria essa sociedade, se comparada com as das demais cidades formadas a partir da 
colonização agrícola oficial? 

Vilhena, desde o primeiro momento, mostrou essa cara de logística, e essas pessoas ligadas à 
logística são pessoas mais empreendedoras. Desde o início, Vilhena começou bastante forte nessa 
área. O que realmente atraia para a ocupação da Amazônia era a qualidade do solo. As pessoas 
que aqui chegaram vieram atrás do solo, mas como não encontraram essa qualidade de solo, 
então partiram para empreender. E foi ai que fortaleceu essa prestação de serviço. Se você for 
pensar muito bem,Vilhena vende tanto combustíveis quanto todo o Estado do Acre. É uma coisa 
assustadora. Uma cidade com 80 mil habitantes com mais de 20 postos de combustíveis. Ontem a 
gente estava falando sobre cooperativas. Cooperativa aqui já é o maior agente financeiro, uma 
das maiores empresas do município, exatamente pelo espírito de empreendedorismo que você 
encontra aqui. O que diferencia Vilhena das demais regiões do Estado é esse empreendedorismo. 
Infelizmente nós não tivemos a oportunidade que alguns municípios tiveram, e várias áreas 
adjacentes cresceram economicamente, como Cacoal, Como Ji Paraná, e vários municípios, por 
terem boas condições de fertilidade do solo. O produto vindo da terra iniciou o movimento 
econômico do Estado, e Vilhena não teve isso. 

Quantos hectares de soja têm plantados em Rondônia? 

Na safra passada foram 150 mil hectares. 

E Vilhena? 
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45 mil hectares. 

E qual é a produtividade do Estado e de Vilhena? 

A produtividade de Vilhena está um pouco acima da do Estado. Na safra passada, se não me 
engano, a produtividade de Vilhena foi de 3.300 quilos por hectare, e a do Estado foi um pouco 
menos de 3.200 quilos. 

Qual é a percepção que você tem o desenvolvimento de Vilhena? 

Quando se fala em Amazônia, você imagina, uma cidade de 80 mil habitantes com a punjância 
que Vilhena tem, você se surpreende. Nós somos uma cidade pequena com toda a infra-estrutura 
de uma cidade grande. Nós temos hoje quatro agências de ensino superior, nós temos um 
comércio muito forte, nós temos o privilégio de termos a maior pista de aeroporto da região norte, 
nós temos uma malha de atendimento rodoviário, veja bem, praticamente toda malha de 
circulação rodoviária da região norte, com exceção do Pará, passa por Vilhena, nós temos uma 
frota de veículos assustadoramente grande, nós temos mais de 2 mil veículos de carga 
emplacados em Vilhena, então quando você divide tudo isso pela nossa população, você vai 
sentir o desenvolvimento que a gente tem. 

Como que você caracteriza o perfil da propriedade rural de Vilhena? São pequenas, médias 
ou grandes propriedades? 

Aqui em Vilhena nós temos três tipos de produtores: o produtor que tem uma pequena 
propriedade e que praticamente não utiliza essa propriedade. Para você ter uma idéia, pequenas 
porções de terras em nosso município, elas dificilmente conseguem sobreviver economicamente. 
Toda água que a gente possui é de sub-superfície e a sua utilização encarece qualquer atividade. 
A utilização da água do serviço municipal encarece a atividade agrícola, então ele acaba não 
exercendo a atividade. Depois nós temos o pequeno produtor que vive lutando contra esses 
problemas e sobrevivendo. Temos alguns exemplos na área de pecuária e pequenos animais e de 
fruticultura. E nós temos uma agricultura de escala. Nós temos basicamente só três grandes 
produtores em nosso município. Temos também os que trabalham com escala, são os médios que 
trabalham com soja, com milho. Essas propriedades, que somadas formar 45 mil hectares, devem 
ter no máximo 20 produtores utilizando essas áreas. Só que isso não faz um movimento de 
dinheiro dentro do município de Vilhena. Principalmente porque Vilhena tem uma característica 
diferente das outras regiões do Estado e do país também, porque quase toda a população de 
Vilhena está na zona urbana. Nós não temos população no meio rural. Os proprietários rurais 
moram dentro do município. A população rural de Vilhena é muito pequena. É bem diferente das 
outras regiões do país, inclusive das grandes cidades. 

45 mil hectares plantados em mãos de apenas 20 produtores... a soja é plantada na forma de 
arrendamento? 

É na forma de arrendamento e pessoas que plantam em área própria, mas eu acredito que mais de 
60% ou 70% dessas áreas hoje estejam na forma de arrendamento. 

Você falou que Vilhena se dedicou à lojística porque a terra aqui é ruim. Quando que se 
percebeu que o lugar seria apropriado para a monocultura? 

Essa percepção aconteceu com a mecanização da agricultura no cerrado brasileiro, só que 
naquele momento a gente não tinha uma condição, que dizer, não era viável economicamente a 
produção e o deslocamento daquela produção. Primeiro que os insumos chegavam muito caros e 
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segundo que o nosso produto chegava lá muito caro por conta do frete, chegando a ocupar até 
mais de 65% do valor do produto. Teve um tempo em que 2/3 do valor da comercialização era 
utilizado para cobrir o custo logístico de deslocar o produto daqui até Paranaguá. A viabilização 
disso aconteceu exatamente com a implantação do portal de exportação Madeira-Amazonas. A 
partir daquele momento a gente muda o nosso foco de deslocamento de produção, que é Porto 
Velho – Rio Madeira – Rio Amazonas, e ai Vilhena veio a acontecer e Vilhena hoje, nesse 
sentido, não deve nada a ninguém. E isso aconteceu a partir de 1996-1997. 

Quais outras atividades agropecuárias se destacam aqui? 

Nós conseguimos ter a pior terra para a pecuária do Estado. Mas nós temos uma boa logística de 
carne implantada aqui, nós temos grande quantidade de caminhões com câmaras frias descendo 
com carne bovina. Então a atividade de produção de proteína animal é muito difícil. 

Vilhena é uma cidade industrializada? 

Falar de industrialização num Estado como o nosso é uma coisa difícil. Nós somos um Estado de 
1,6 milhão de habitantes, então falar que nós temos indústrias é muito complicado porque nós não 
temos um mercado consumidor. Nós temos algumas tentativas de transformação, mas de pequena 
proporção. Veja bem, é muito difícil importarmos matérias primas, industrializá-las e revende-las 
aos mercados de onde importamos a matéria prima, seria muito custo. Em compensação 
desenvolvemos o nosso setor de serviços, que é muito forte. O nosso comércio quase que se 
concentra às margens da BR-364, lá está o nosso comércio de maior expressão. 

O que você me diria sobre o funcionalismo público em Vilhena? 

A última informação que tive – data de mais de dois anos – é a de que temos mais de 54 órgãos 
públicos. Então veja, uma cidade pequena, com apenas 80 mil habitantes, nós temos um estrutura, 
um aparato administrativo, legislativo e judiciário completo. Quando falamos de todo o aparato 
governamental – seja na esfera federal, na estadual ou na municipal, isso ai tem uma importância 
muito forte na economia de Vilhena. “[...] desde o primeiro momento, o interesse em Vilhena não 
era por terra, porque as terras de Vilhena, naquele momento [...] era considerada uma das piores 
terras do Estado. O pessoal falava que aqui não nascia nem calango direito. Mas o fato é que 
naquele momento a cidade mostrou a sua aptidão para logística e de uma cidade prestadora de 
serviços para as demais cidades aqui da região sul. Naquele momento alguns desses municípios 
terminaram por serem desmembrados de Vilhena, e esta acabou se fortalecendo como prestadora 
de serviços, como logística”. 


