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IHTRODUÇXO 

1. Justificativas 

Porque "Os ~arceleiros do Jamari <A produção do espa

ço em Ariquemes - Rondônia>" ? · -Uma série de fatos importantes 

atraem a atenção do pesquisador voltado para as relações: Espa

ço - Sociedade - Capital, principalmente quanto aos 'movimentos 

migrac1onais internos e as suas consequências, quer nas áreas 

de dispersão, quer nas áreas de atração. ~ evidente, pois, que 

~ses acréscimos "quantitatlvos" implicam em mudanças, e re-ar

ranjos do espaço, quer seja rural ou urbano. O estudo das "or

ganizações espaciais", tendo em vista a acomodação de novos 

contingentes populacionais, pautam--se, nem sempre pelas neces

sidades regionais ou, simplesmente locais, mais sim, para aten

der o reclamo de forças maiores e a interesses exógenos. Assim, 

o espaço vai sendo "arrtimado" como se · fosse um segmento de ou

tras regiões, f1siográficamente localizadas à centenas de qui-

; ldmetros sobressaindo, desta maneira, o poder or~anizador ae um 

Estado capitalista agindo como mediador entre o capital e tra

· balho. Através do Estado os migrantes são atra(dos para novos 

' espaços a serem incorporados ao capital hegemônico e, através 

desse mesmo Poder, o capital urde a teia e estabelece as condi

ções e as inexoráveis regras das relações. 

Entretanto o que mai~ atrai a atenç~o do pesquisador 

é a intensidade e a velocidade em que ocorrem esses fenômenos. 

A f~ria da ocupação dos espaços parece ser, na concepção dos 

recém chegados, lncompat(vel com os trabalhos de pesquisas da 

ocupação racional, do estabelecimento de infra-estruturas bási

cas ou de um planeJamento regional. A moto-sorra substituiu o 

machado e a foi·ce, os tratores de esteira, a enchada e o fogo 

se encarregam de destruir a imensa massa folhear acumulada, nu

ma inequfvoca demonstração de que o imediatismo das ações de

predatórias visam, acima de tudo, transformar aquela terra em 

mercadoria. 

Ao entrar em contato com a cidade de Ariquemes, em 

1980, podemos ver cenas semelhantes Já . vistas em algumas cida

des do norte-paranaense, na segunda metade da década de cin

:coenta, com algumas diferenças fundamentais, entretanto. No Pa-



raná o café era o grande objetivo produtivo. Em Ariquemes, os 

objetivos fundamentavem-se num tripé de cultivas: cacau, serin

gueira e café. Outros fatos atraíram a minha atenção e curiosi-

dade. A obtenção das terras, em Ariquemes se fazia por proces

sos que iam desde .as "licitações" pdblicas às doações mediante 

uma espécie de seleção. Além do que, era o Estado, através do 

Jncra, quem determinava os tipos de cultives e a concentração 

dos selecionados em áreas pré-escolhidas de acordo com a "teó

rica capacidade de trabbalho, experiência e capitais disponí

veis"; tratava-se, obviamente, de uma colonização dirigida. Mas 

a quem pretendia-se beneficiar? Quais eram os objetivos media

tos e imediatos? Realmente a abertura dessas novas frentes de 

expansão visava dar terras ao homem sem terra ou simplesmente 

ocupar espaços vazios, dentro da concepção funcionalista dos 

militares que ocuparam os destinos da Nação, durante duas déca

das? Rondônia estava sendo "colonizada" para absorver os exce

dentes de mão de obra expulsas das regi_ões invadidas pelos cul

tivos, valoriiado pelo mercado internacional, como o trigo e a 

soja e çonsequentemente mecanizadas, para atender a expansão 

dos interesses do capital agro-industrial? ou · simplesmente se 

estava atraindo uma grande massa de trabalhadores rurais para 

garantir .a indispensável força _de trabalho para as grandes em-

presas agro-pecuá~1as ali instaladas ou a instalar? 

Essas indagações, a dinamicidade dos arranjos espa

ciais, o volume de capital e a·extraord1nária movimentação de 

massas trabalhadoras, são em suma, as justificativas para a es

colha do tema e o interesse da pesquisa. 

2. ~reas de Estudo 

Arique~es, alvo do presente estudo, é um município do 

Estado de Rondônia - Amazôrias Ocidental, regiXo Norte, se le

varmos em consideração a divis~o regional do Brasil estabeleci

da pela Fundaç~o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti

ca, encontrando-se na seguinte localizaç~o: 

Longitude: &3° 02• 11,4&" 

Latitud~ : 09° 54• ~&" 



Este município está situado no km 201 da Rodovia 

BR-3ó4 e possui uma população de cerca de 170.000 <cento e se

tenta mil) habitantes aproximadamente; sendo 98.000 no meio ru

ral e 72.000 em sua séde urbana. Limita-se ao Norte com a capi

tal de Porto Velho, ao Sul com o município de Jaru, a Leste com 
-

os Estados de Mato Grosso e Amazonas e a Oeste com Porto Velho, 

cobrindo uma área fisiográfica de 22.7ó0 ~m2 e o seu perímetro 

urbano ocupa um êspaço de 42 quilômetros quadrados. 

Alqumas características físicas: 

Clima quente-tl~ ~ do, ~~ po climático AM da classifica

ção de KOPPEN com médias .mínimas de temperaturas em torno de 28 

graus Centígrados e as 'máximas em torno de 35 graus Centígra

dos . . Possui duas estações bem definidas, uma chuvosa. cujas mé

dias oscilam em torno de 2.100 mm e outra·seca com médias de 35 

mm Cjunho,julh~,agosto). A rigor: o período chuvoso inicia-se 

no mês de setembro chegando até o mês de abril, sendo conhecido 

em Ariquemes como em toda a Região Norte de Inverno, enquanto 

que a estiagem começa em maio e chega até agosto. Com uma alti

tude média de 200 metros acima do nível do mar, Aríquemmes pos-. 
sui um relev6 suavemente ondulado. Onde milhares de igarapés 

emprestam ao município a característica anastomosada, e uma ex

celente rêde hidrográfica· formada pelos rios Jamari, Candeias, 

Jacundá, São Francisco, Rio Preto, Rio Pardo, Quatro Cachoeiras 

e Rio Canaã e se consLitui num importante eix? rodoviário do 

Estado, ponto de 1nterligaçXo da BR-364 <Cuiabá - Porto V~lhol 

- BR-421 <Ariquemes - Guarujá-Mirim> e a R0-1 <Ariquemes - San

tarém - Estado do Paraná> . 

. A~iquemes é o centro ~os Projetos Fundiários, Burare

ro, Marechal Outra e Machadinha, ambos de Assentamento Dirigi

do, além das áreas de licitação ou particular. 

Segundo informações prestadas pelo Centro de Informa

ções e C~dastro da Prefeitura de Ariquemas, em agosto de 1984, 

esse município, possuia: 

345 estabelecimentos comerciais 89 inddstrias 

1ó4 estabelecimentos de prestação de serviços 

38 médicos 17 dentis~as 



16 advogados 

09 veterinários 

10 economistas 

14 bioquímicos 

3. ObJetivos 

Objetivamos, 

.39 engenheiros 

46 agrônomos 

05 engenheiros florestais 

18 administradores de empresas. 

com o nosso estudo, analisar a aç~o Es-

tatal agindo na "produção dos espaços agrários de fronteira", 

dentro de uma perspectiva da Sociedade-Natureza-Capital. 

Os nossos estudos não perd~ram de vista o método his

tórico, pois as amarrações e os comprometimentos de hoje, tem 

as suas origens em ações decorridas ao longo de um período, no 

qual foram se estabelecendo uma longa teia de dependências ex

ternas e a entronização de valores, não muito éticos que acaba

ram por convalidar determinados procedimentos e ações, como por 

exemplo: - O descaso para com a natureza; a volúpia ·pela rique

za e o preconceito contra o trabalho. 

Foi nosso objetivo estabelecer as relações que medi

ram os fenomenos sociais e economicos, notadamente os movimen

tos migracionais e o direcionamento dos seus fluxos, atentos as 

causas reai·s que os impulsionaram, cautelosos em não se envol

ver, emocionalmente, com a concretude aparente dos fatos que, 

amiudemen'te, escamoteiam as forças que agem subJacentemente, 

adredemente camuf 1 a'das sob rubricas de grande impacto como: 

"reforma agrária", expansão da fronteira agrícola, "povoamento 

dos espaços vazios", "desenvonvimento", etc. Com essas deside

ratas permanecemos f ié~s ao propósito de procurar, incessante-

mente, as conexões entre causas e efeitos sempre dentro da 

perspectiva globalisante onde as part~s, só poderão ser compre-· 

end1das ~uando inseridas num todo, num complexo de multiplas 

relações endógenas e exógenas cujo resultante é o espaço produ

zido. 

Procuramos, outrossim, analisar os ereitos das ações 

governamentais consubstanciadas através dos Programas de impac

tos como:-

Programas de Integração Nacional; abertura das gran

des rodovias de penetração; Colonização Dirigida e como o Poder 

tange multidões de "sem terra" às zonas insalubres e inóspitas 



para favorecer grandes empresas e os grandes capitais. . . . 

Desmitificar resíduos concettuats, como ação imperio

sa do meto condtc~onando a expansão das frontotras de recursos 

nos espaços amazônicos e os "culturais" como entraves ao desen

volvimento mensurado·até que ponto os interesses do capital es

condem-se por detrás dos avanços e recuos das frentes coloniza

tórt as, embasaram os nossos objetivos. 

4. Metodolo~ia e Procedimento de Pesquisa 

A Produção do Espaço Agrário em Ariquemes - Rondônia 

- foi analisado dentro das relações que permeiam o Espaço - To

tal . 

0 Atual1ente as relações entre as soe iedades e seu es

paço-suporte não 1ais tem caráter privilegiado mas de

pende11 de u11a deter'11inação externa que teai o do11ín io 

deste espaço, da orientação de sua produção e do des

tino de seus habitantes. 

Assiste-se, neste último quartel se século, a uma ace

leração das 11utatões. Cada vez 11a is o ho11e11 se vê 

obrigado · a ut i 1 izar técnicas que ele não criou para 

produzir para outros aquilo de que não te1 necessidade 

ou que não tc11 os me ios de •Jtilizar. E11 razão desta 

passagem ~e uma aultiplicidade de técnicas locais, ge

radas espontânea11ente, para u11a só tecnologia i11posta 

em escala 111.1nd ial, també11 o home11 11uda. Ele deixa de 

ser o ho1e1 "local" para se tornar o 0 ho1e1" 1undial'. 

A escala local não é 1ais a das decisões que o a1eta1. 

Os espatos ·aparecei cada vez mais co10 se di1erencian

do por sua.carga de capital, pelo produto que cria11 e 

pelo lucro que engendra11 e, em últ i11a análise por seu 

desigual poder de atrair o capital. Tal co110 o h011e11, 

o espato tornou-se 11undial. O capital-por suas possi

bilidades de localizatão e suas necessidades de repro

dutão - se torna o inter1ediário entre u1 ho1e1 desti

tuí~o e u1 espato al; .ienado' <Santos, 1979 : 112). 



Essas colocações serviram de diretrizes e fundamenta

ram o nosso trabalho, onde tratamos o espaço como instância so

cial e tomado em sua totalidade. 

- Que determinantes agiram direcionando a produção de 

um espaço agrário num município de um novo Estado da Amazônia 

Ocidental? 

Por que transladaram-se, em operações dolorosas, 

famílias inteiras do Sul, Centro Oeste, Sudeste, para as lon-

g!nquas paragens amazonenses? 

E a identidade do homem com o espaço que "ele" 

criou? 

E a questão do lugar, com o qual mantinha raízes 

emocionais e psicológicas? 

Que estranhos mecanismos, arrancaram-lhe a terra e 

impõem métodos, tecnicas e procedimentos, para os quais não es

tá preparado? 

Que resultados esperar de "colonos" depend~ntes e 

submissos, camuflados de pequenos produtores, •comprometidos com 

esquemas armados pelo capital - finamceiro - o qual não enten

dem e não estão aptos a absorver? 

De uma agricultura de subsistência, de ciclo rápi

do, para cuulturas de mercado a requerer técnicas especiais e 

procedimentos adequados, num mundo em que os intemperismos, fí

sicos e químicos, depafiam o seu conhecimento e seu saber nati

vo? 

A presença dessas interações: sociais-econômicas - edá

ficas e dos resultados delas obtidos - atravds de observações 

de campo, contatos pessoais, entrevistas e a fundamentação numa 

vasta contribuição teórica - consubstanciaram os nossos métodos 

de pesquisa. 

O Procedimento de pesquisa incluiu: 

a) Trabalho· de campo - Coleta, contatos pessoais, vi

sitas à orgãos técnicos oficiais; Centros de informa

ções e divulgação; entrevistas com técnicos, produto

res, capltalisias, assal~riados; pequeno~, médios e 

grandes empres~rlos; políticos e administradores. 



b) Trabalho de gabinete - Tabulação de dados colhi-

dos, confecção de gráficos, mapas e quadros estatís-

tlcos. 

Levantamento bibliográfíco especícifo, seleção, 

análise e anotações. Estabelecimento de'· linhas mes

tras de pesquisas. 

A primeira etapa - Trabalho de campo - incluiu visi

tas a Rondônia em 1981,1982,1983,1984,1985 e 1986. Cada viagem 

teve um~ duraçãQ média de 20 djas. Essas estadas na Amazônia 

Ocidental per~itiram que entrassemos em contato com a surgente 

cidade de Ariquenes <Rondônia), fulcro de nosso trabalho, onde 
, ) 

visitam6s, entrevistamos á coletamos materiais' junto a Prefei-
' tura Municipal, Secretaría da Agricultura, lnstituto Brasileiro 

1 

do Café, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 

Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, Banco da Amazônia, 

Banco do Brasil, Sindicatos e Associações de Produtores e de 

Trabalhadores, . Jornal "0 Parceletro", fundado em 1972. Nesse 

período contactamos com técnicos, administradores, secretarias 

de Governo, empresários, políticos, pioneiros, pequenos, médios 

e grandes produtores rurais, bem com6 os esperançosos migrantes 

que chegavam e os desesperados que se_iam. Nesse l.ongo inter

regno percorremos os travessões, linhas e trilhas registrando 

derrubadas, coivaramentos, etapas de plantios fases de colhei

tas, reuniões sociais, esportivas, religiosas e reinvindicató

rias. Todavia, faltava-nos o necessário "vivenciamento" que só 

foi conseguido pela uo~sa permanªncia no Estado de Rondônia no 

período de junho de 1987 à junho de 1~88, período em qu~, pres 

tando os nossos servtços prof isstonais junto ao Centro de Apoio 

Gerência} ao Pequeno Empresário de Rondônia CCEAG>, tivemos o 

ensejo de percorrer todas as ~idades desse Estado e vivenciar, 

diuturnamente, Junto aos mais variados seguimentos sociais e 

deles extrair substânctats ensinamentos e cruentas constata

ções. 



CAPITULO 1 

A PRODUÇXO DO ESPAÇO AGRiRIO I NORDESTE E NORTE 

"A terra enfeudada açambarcava a energl a 
humana disponível, aplicando-a exclusiva
mente a.serviço dos senhores daqui e dalém
mar. Obter o máximo de rendimento em rique
za e tr· i bulC1s er·a o objel i vo da dominação, 
pouco se lhe dando atender às prementes ne
cessidades dos que, desaquinhoados, nada 
possuíam além de sua força de trabalho". 

Alberto Passos Guimarães 



A Produção do Espaço Agrário no Nordeste 

Sujeito às oscilações cíclicas do mercado interna-

cional, incapaz de modernizar-se para fazer frente às econo-

atas de mercado o Nordeste construiu, desde o Brasil Colônia, 

uma teia de relações de trabalho-capital e posse d~ terra, que 

tria caracterizá-lo até os dias atuais. 

•9 Mordeste_ 4 resultado da h 1stór1 a po l í
t i ca L~ Brasi1 no contexto da economia mun
dial: Portanto, não é o resultado da fata-
1 ld~de, do destino, da natureza ou uma de
corrência natural do desenvolvimento econô
aico, mas o resultado da ação política dos 
homens e da forma através da qual eles se 
apropriam e usam os recursos naturais e es
tabelecem relac.êSes entre eles . . Neste senti
do, o Nordeste e a seca são uma produção 
polític_a" <IBASE, 1975:7>. 

Consagrou-se assim, no Nordeste, a monocultura ca-

navieira que instalando-se em toda a franja litorânea estabe-

lece uma diferenciação funcional quanto à produção agrári~ e, 

desde muito cedo, definé uma divisão interna de trabalho com o 

consequente estabelecimento de classes socials, também dife-

renciadas e incrivelmente distanciadas. A cultura canavieira 

dada. a sua especif idade técnica não permite o estabelecimento 

de outras atividades agrárias, principalmente a criatória que 

para desenvolverem-se embrenham-se no interior propagando-se 

nas zonas que, durante algum tempo, foram denominadas de 

agreste e sertão. 



Separam-se desta manetra, atividades complementares, soltdifl-

cando-se dependências zonais e reforçando a emers~o d~ espaços 

econômicos especializados: tecntcamente heterogêneos e polítt-

ca e economicamente dependentes. 

•os conflitos provocados pela penetração de 
animais em plantações devem ter sido gran
des, pois o próprio governo português proi
biu, finalmente, a criação de gado na faixa 
litorânea. E foi a separação das duas ·ati
vidades - a açucaretra e a criat6ria - que 
deu lugar ao surgimento de uma economia de
pendente na própria região nordestina" 
<Furtado, op. ~ cit.: 72>. 

Em termos de arr~mação espacial, definem-se com mu-

tta clareza, o Nordeste agrário-monocultor-latifundiário que 

assenhoreia-se das terras mai~ próximas ao _litoral e que, a 

cada crise ou oscilação desfavorável no mercado açucareiro, 

vai expulsando o seu expoliado excedente de mão-de-obra em di-

reção ao interior onde, ocupando as zonas intersticiais es-

premi~as entre os latiftlndios que aí também já haviam se ins-

talado, passa a desenvolver-se uma agricultura e pecuária de 

subsistência - de má quálidade - mas de extraordinária impor

t3ncia para a manutenção da estrutura política e agrária que 

se formava. 

Essa estrutura econômica fundamentada na monocultu-

ra e no latiftlndio enseja e entronização de uma aristocracia 

agrária infensa às mudanças sociais e insensíveis às transfor-

mações estruturais o que, aliás, justifica a presença de ver-

tentes altamente contraditórias: como as presenças de 

. latif~ndios improdutivos ao lado de 

. exccedente de mão de obra agrária e, consequente

mente, um dos mais baixos níveis de vida~ no setor primário, 

Já registrados no Brasil. 
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•1 realidade fundiária do Nordeste _notabi
liza-se pela rorte concentração da proprie
dade e do uso da terra. Neste panorama, 
destaca-se como característica marcante um 
duplo movimento. De um lado a constituição 
de imensos domínios e de outro, o rraciona
•ento das pequenas unidades ramiliares. O 
Censo de 1980 revelou que no Nordeste, na 
categoria de mais de 1.000 ha, os estabele
c 1 mentos dispõe em média de 1 . 000 vezes 

'llals área que os da categoria de menos de 
10 ha ... Na regi ão como um todo, &7 ,ex dos 
estabelecimentos detém o acesso a apenas 5X 
das terras com área inrerior a 10 ha. Por 
outro lado, 4X dos estabelecimentos contro
lam 32,7X das terras com área superior a 
1.000 ha" <Sudene, 1985:19>. 

As Injustiças sociais, historicamente construídas, 

tornam-se ainda mais gritantes quando analisamos a questão re-

ferente a "categorias de produtores" onde se pode constatar 

que: 

"Em 1980 existiam 2.450.700 produtores ru
rais no NE, dos quais 1.409.232 eram pro
prietários, 393.852 arrendatários, 12&.210 
parceiros a 511.052 ocupantes. Portanto 
cerca de 1 . 031 . 114 produtores não era~ pro
prietários da terra que cultivavam ... • CSu
dene, op. cit.: 20/21>. 

Diante desses indicadores conclui-se que, os produ-

tores nordestinos ~sem terra" representam 42,7X do total dos 

que labutam na atividade agrária. Essa questão torna-se ainda 

mais incongruente quando constatamos que apenas 11,0 milhões 

<12,3%> dos 89,5 <milhões de hectares são utilizados com la-

vouras e que, a maior parte, <7,2 milhões de hectares> concen-

tram-se nos estabelecimentos de com menos de 100 hectares. Por 

outro lado, estima-se que mais de 30 milhões de hectares, na 

região nordestina, não são utilizados e que os mesmos concen-

tram-se em estabelecimentos de mais de 500 hectares de área 

total, segundo dados da Sudene, contidos na obra acima citada. 
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Os resultados dessas distorç~es tornam-se, ainda, 

mais gravosos quando constata-se que no setor renda, a massa 

de obreiros rurais, percebia por serviços prestados, diárias 

de Cz$ 48,50 no Ceará e Cz$ 84,70 em Alagoas, perfazendo mé-

dias em torno de Cz$ &1,90 para todo o Nordeste brasileiro 

(segundo informações da Sudene, fundamentada em dados colhidos 

no 2~ semestre de 1982). <Equivalente convertidos em cruza-

dos>. 

Considerando-se que a população rural nordestina-

tomando-se como referência r Censo de 1980 representava 

52,5&X do totál da região e 42,45X do total da população rural 

brasileira, pode-se conclufr que a pobreza social do Nordeste 

~. hoje, muito maior do que se pode supor. Vejamos alguns in-

dicadores, segundo o IBASE: 

A expectaJva de vida do nordestino aumentou de 45,4 

para 52,5 anos entre 1970 e 1980, enquanto na regi~o Sudeste 

ela subiu de &0,4 para &4,9 anos. O consumo de proteínas no 

Nord~ste é de 57,75 gramas por habitante enquanto que no Rio 

de Janeiro é de 70 gramas e em São Paulo de &7,78 gramas. O . 
consumo de calorias é de 1.713, contra 2.130 no Rio e 2.091 em 

São Paulo. No Nordeste - em 1980 - 54,4X dos assalariados ga-

nhavam até um salário mínimo e 1,7 milhões de empregados urba-

nos (43X do total> não possuiam carteiras profissionais assi-

nadas pelos empregadores e o subemprego, no ano citado, atin-

giu 5,7 milhões de trabalhadores, ou 45,&X da força de traba-

lho ocupada. CIBASE, op. cit.: 9> 

~Apesar das mudanças ocorridas no Nordeste, 
desde o início da colonização até hoJe, a 
terra continua concentrada nas mãos de pou
cos. Por isso, quando ocorre uma seca, os 
deserdados da terra que const l tuem a mal o
r ia da população rural são as pr1me1ras ví
timas a sentir as crueldades da seca. A or.
dem soctal existente persiste em não inte-
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gr ,_los ao processo de desenvo 1 v t mento• 
(Souza 4 Kedetros Ftlho, 1983:27>. 

A es t.rutura espac 1a1 nordestina, engendra.da· a .pa:r,- , 

tir do Brasil Colônia, resiste ao tempo através da perpetuida-

de do poder político nas mãos de uma oligarquia representada, 

primeiramente, pelos Senhores de Engenho e, posteriormente, 

pelos usineiros e coronéis agrários, passando por alianças e 

associações casuísticas, mas sempre com a mesma finalidade: -

a preservação da estrutura oligárquica no poder. Esse conti-

nuismp e conservadorismo encontram-se presentes na atualidade. 

~ o que se pode depreender quando se analisam os perf!s dos 

Parlamentares, recém eleitos pelo Nordeste, que terão a res-

• ponsabilidade de compor a Nova Carta Constitucional do Brasil. 

Se não, vejamos: 

Dos 178 Parlamentares, inclusos Deputados Federais 

e Senadores - ideologicamente posicionados - 15 pertencem ou 

representam a esquerda C8,42X>: 32 parlamentares situariam-se 

numa Direita C17,9X>: 5& estariam representando uma posição de 

Centro C31,4X>: 3? o Centro-Esquerda C17,9X) e o restante, 43 

parlamentares, estariam e~quadrados numa posição de Centro-Di

reita <24,lX>. Ao se analisar a representatividade parlamen-

tar, quanto às classes sociais e econômicas do Nordeste emer-

ge, com violência, a presença oligárquica 9u do poder econõmi-

co em absoluta restrição à classe obreira rural - que no Nor-

deste representa a maioria da população <52,5&X>: bem como a 

magra presença dos Sindicatos de Trabalhadores com apenas um 

representante, o do Sindicato dos Pelroqu!micos da Bahta - De-

pulado Federal: Mário Soares de Lima. Tabela 1. 
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Representatividade de Classes Sociais e Econômicas 

. 
CLASSES QUANTIDADE PERCENTUAIS 

Empresários e Industriais 20 11,2 

Empresários Rurais 15 8,4 

Usineiros 05 2,8 

Profissionais Liberais 118 66,2 

Banqueiros 01 0,5 

Funcionários Públicos 19 10,6 

Fonte: Quem é que• .· na Constituinte - Folha de São Paulo 
- Sâa Paulo, 19 de Janeiro de 1987. (Caderno Especial). 

O estudo désses ·indicadores parecem demonstrar que 

o Conservadorismo será atõnica dominante na (letra> da Nova 

Constituição, pois o conjunto . representativo dos parlamentares 

da direita C17,9X> aliado aos do Centro-Direita C24,1X> - to-

taltzam a expressiva representatividade de C42,0X> da força 

parlamentar nordestina dentro do "novo" Parlamento brasileiro. 

Em suma ratifica-se o Poder político das oligarquias e sacra-

menta-se o conservadorismo, exatamente numa regi~o altamente 

carente de transformações estruturais que objetivem eliminar o 

abismo entre os abastados e os miseráveis. 

Dentro da ótica capitalista de arrumação espacial_, 

o Nordeste continuará representando o formidável celeiro de 

abastecedor de mão de obra barata para suprir as suas próprias 

necessidades e as das outras regiões do país, urdindo novas 

formas de dependências, dentro da visão transnacional da eco-

nomia. 

As subordinações internas inter-zonais, a descapi-

talização crescente e progressiva das classes obreiras; o mo-

nopólio da terra e a contínua submissão do trabalho ao·capttal 
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vão definindo e redefininao a complementaridade das "regi~es 

brasileiras". Devido ao seu arcaismo estrutural, o Nordeste 

que não se capitalizou durante o f~st!gio açucareiro, assume, 

dentro do pragmatismo funcional do capitalismo, o papel de 

produtor de matéria-prima, gêneros de primeira necessidade e 

abastecedor de mão de obra para as áreas carentes de força de 

trabalho farta e de baixo custo. A grosso modo não se estabe

lece um colonia.lismo interno, onde as regiões com maior cres-

cimento econômico, caso os Estados do Centro Sul, desenvolvem-

se a revelia ou às custas do r mpobrecimento nordestino. O que 

se estabelece é uma complementariedade que, começando no pró-

prio Nordeste alcança e açambarca toda a economia brasileira, 

dentro das combinações e dos interesses internacionais. 

Os usineiros do Nordeste continuarão recebendo sub-

s!dios, (só em 1985 receberam a título de subsídios 4 trilhões 

de cruzeiros> <Revista Veja, 24.04.85 - pág. 83> - e signifi-

cativas verbas continuarão a ser canalizadas para esta Região, 

para que ela continue desempenhando as funções pré-estabeleci-
• 

das historicamente e sacramentadas politicamente. 

• o Governo Federal investiu no Nordes
te, até 1980, Cze 90 b 11 htses <a preços da
que 1 e ano>. O fracasso na realização das 
metas dos Programas especiais levou o Go
verno a gastar, em simples programas de 
emergência para os flagelados da seca que 
atinge a regt'ão desde 1979, Cz$ 600 bi
lhões, ou quase seis vezes o valor daqueles 
investimentos. A preços de 1982, o Governo 
havia gasto até setembro de 1983 a quantia 
de Cz$ 2,8 trilhões só no programa de emer
gOnc 1 a daquele ano. Contudo, isto tem si do 
insuficiente para evttar, dia após dia, que 
os 11a is de 2, 7 m 1 l hões de pessoas emprega
das nas frentes de emergência morram de fo
•e e sede ..• • lBASE, op. cit.:15>. 
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Analisando, htstortcamente, o processo evolutivo 

econõmtco-social do Nordeste, verificamos que as sucessivas 

fases porque passou a sua economia, o atrelamento a mercados 

1 1 endógenos, às dependências econômicas: as sofríveis relações 

de trabalho, passando pela monocultura, monopólio da terra, 

pobreza interna, descapitalização, etc., apresentam alguns mo-

mentos distintos como: 

1. Nordeste Aqrárto-Açucaretro Escravocrata que su-

cumbe ante a força concorrencial da produção antilhana, des-

preparado para enfrentar as pressões concorrenciais internas, 

caso da corrida aurífera em direção às Gerais; Oeste e Sul do 

Brasil, que arrebata do Nordeste a base sustentatória da sua 
li 

economia: a força de trabalho escravocrata, redirigindo o 

eixo de crescimento econômico. 

•o período da mineração do ouro teve alguns 
efeitos importantes, entre eles: - a> o 
centro econômico da colônia transferiu-se 
do Nordeste para o Sudeste; b) a mão de 
obra migrou para as atividades mineiras, 
contribuindo para a estagnação das planta
çtses de aç\1car: e> os 1m19rantes portugue
ses chegaram para fazer negócios com poucos 
recursos de capital; d> o processo de urba
nização teve início• CChaloult, op. cit.: 
24) 

2. Nordeste Aqro-Pecuário de Subsistência. Eclodido 

pelo exclusivismo do monopólio da terra, condicionado pelas 

relações expoliativas do trabalho servil e semi-servil e pre-

mido pela necessidade de suprir a zona açucareira com animais 

de ttro e alimentação, os excedentes populacionais buscam o 

"hinterland" onde intensificam a atividade criatória e a pro-

duç~o de al1men~os básicos fundamentais, estabelecendo assim 

dependências zonais e uma inequívoca divts~o social e interna 

do trabalho. 
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•1 atividade pecuária surgiu induzida pela 
atividade açucareira. A sua expansão, no 
entanto, seria função da dispontbilidade de 
terras a ocupar, antes que da procura de 
seus pr i nc i pa l s produtos - gado em pé e 
couro - nos mercados·do litoral. Da! a bai
xa rentabilidade da pecuária comparatlva
aente àquela do aç\kar. Dado ao caráter 
eminentemente expressivo do cr1atório, este 
requeria uma mão de obra multo reduzida, 
recrutada entre indígenas e, na falta des
tes, entre a população livre da Colônia" 
(da Silva e Lima, 1982:34>. 

Essa débil e instável "economia do couro", num pri-

metro momento, abastecia o litoral açucareiro para logo após 

direcionar-se à zona m~neradora fornecendo gado em pá e char-

que. 

•Mas, n'ão demorou mu 1 lo para que o abasle
c imento da zona mineradora passasse a ser 
feito com mercadorias do Sul e da própria 
área das minas,. onde se foi con.stitulndo um 
setor de subsistência com vistas ao consumo 
interno da Capitania" Cda Silva e Lima, op. 
c i t.. : 35). 

Não conseguindo solidificar-se nos mercados extra 

reglcinais, nem no interno, de~ido às oscilações do mercado 

açucareiro, expande-se aos mercados vizinhos, estabelecendo 
• 

sofríveis equilíbrios até a sua decadência devido a eclosão da 

grande seca de 1790-92, e a sua liquidação ante o poderio con-

correncial da tnd~strta charquetra e do gado gaucho. 

3. Nordeste Aqrário não Açucareiro. A associação de 

um conjunto de fatores, como por exemplos: - excesso de dispo-

nlbilldade de mão de obra - levando fatalmente ao seu avilta-

mento e barateamento - aliado às condições edáftcas multo fa-

voráveis e~ principalmente, como resultante da Revolução ln-

dustrial, com o consequente desenvolvimento da tnd~stria tex-

til na Inglaterra, o Nordeste agrário não açucareiro, conver-

te,no dizer de Oliveira: "Num vasto algodoal desde o Maranhão 
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•Bahia" <Oliveira, 1981:4&/47). 

A consorciação do algod~o · com a pecuária, permite 

a expansão linear dessas atividades e a consequente expansão 

num~rica da força de trabalho rural. Entretanto as relações de 

produção continuariam dependentes do mercado interno e, por-

tanto, sujeitas às suas oscilações, at4 culminar com a sua 

perda, suplanta~o que foi, mais uma vez, pela faltá de compe

tividade ante uma economia de mercado que exige continuamente 

melhorias tecnológicas, _ pro~utividade e menores custos f i-
1 ; 

nais. Perdido b mercado ' exterior, volta-se ao mercado interno, 

onde passa a ocupar a posi~ão de supridor eventual ou comple-

mentar, não conseguindo sequer, competir com os produtos 

oriundos das regiões sulinas, . mormenteaG do Sudeste. 

•com estrutura de propriedade extremamente 
concentrada, débeis relações capitalistas 
de produção, com seus principais produtos 
<açdcar e algodão> marginalizados no merca
do externo e, portanto, dependentes agora 
do mercado t nterno, porém com preços redu
z l dos, n1o poderia o Nordeste ter melhor de
sempenho. Mantendo cerca de 40X da popul a
ç1o nacional em 1900, perfazia em 1907 cer
ca de. 17X da produção industrial que, em 
1939, Já havia baixado para cerca de 10X. 
Após a •crise de 1929", quando .o mercado 
nacional fica efetivamente reservado à pro
dução nacional, o Nordeste sofreria mais um 
golpe: a reestruturação da economia paulis
ta faria com que a economia de São Paulo se 
tornasse a maior produtora também de açdcar 
e algodão, Justamente os dois produtos bá
sicos exportáveis da economia nordestina• 
<Cano, 1985:55/5&>. 

Essas sucessivas etapas econômicas, desarticuladas, 

compartimentadas e estanques uma em relaç~o às outras, ou no 

dizer de Singers 

•cada segmento local liga-se ao mercado me
t.ropolt tano d l retamente, med unte o forne
c iaento de produtos de subststêncta e um 
segmento l tgado àquele mercado.Oeste modo, 
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Pode-se 

apresenta-se a Economia Colonial segmentada 
ea uma série de regiões, cada uma vinculada 
à econom 1 a da metrópo 1 e <ou à economia dos 
países industrializados>, sem que haja re
lações comerciais signif lcatlvas entre 
e!as, denotando a inexistência de qualquer 
divisão de trabalho inter-regional no país. 

Com o desenvolvimento, a divisão de 
trabalho •internacional" é substituída por 
uma divisão de trabalho "intranacional". 
Este processo, quando não planejado, se dá 
pela transformação de um dos mlcleos urba
nos em "polo industrial" de todo o país. As 
demais regiões desenvolvem sucessivamente 
numa divisão de trabalho do tipo "campo-ci
dade" com este mlc 1 eo urbano pr 1v11eg1 ado, 
que passa a ter o resto do país como mer -
cado para os produtos de sua indtlstria. A 
integração da economia nacional não se dá 
de . modo homogêneo, em todo país, não se 
especializando cada região de acordo com 
suas potencialidades produtivas; pelo con
trário, geralmente uma única área se torna 
o palco da industrialização em sua fase su
perior, drenando das demais recursos e mão 
de obra" <Slnger, 1968:8>. 

concluir que a, precariedade das relações 

sociais e econômicas desenvolvidas no Nordeste onde a reinver-

são do excedente não se fez de forma a concentrar ou possibi-

lttar acumulação de capital preparando-o para mercados concor-

renclais - quer ~nterno ou externo - essa região, como um to-

do, permite a hegemonia econômica do Sudeste. 
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Arrumação Espacial do Nordeste e Norte em Relação ao Sudeste 

As atividades agrárias monocultoras desenvolvidas 

no Nordeste brasileiro responsabilizam-se, desde cedo, pelas 

relações que se encarregam de concentrar os meios de produção 

nas mãos de poucos, interferindo no processo distributivo da 

renda e, consequentemente, no desenvolvimento Regional enquan-

to que na Região Norte, as sucessivas etapas coletoras, ora da 

borracha, cacau ou das drogas do sertão, não permitiram, dada 

as suas peculiaridades, acumulação de capitais que viessem 

proporcionar a liberação das formas colonialistas de explora-

ção do espaço. Todavia, é no Sudeste brasileiro onde, entre 

outros fatores que, o ac~mulo de Capital de origem agrária, 

notadamente do café, impulsiona transformações estruturais que 

irão permitir a eclosão de um processo de industrialização, 

fator decisivo pa~a a sua hegemonia. 

•A industrialização de São Paulo dependeu 
desde o princípio, da procura provocada pe
lo crescente mercado estrangeiro do café. O 
cultivo do café começou nesse Estado multo 
depois das plantações levadas a cabo nas 
aontanhas acima do Rio de Janeiro, no in!
c·io do século XIX. Nos cincoenta anos se
guintes,o comércio firmou-se na Europa e 
estimulou o surto de novas plantações, que 
avançavam cada vez mats para o Oeste .... O 
café era a base do crescimento industrial 
nacional, primeiro que tudo, porque propor
cionava o pré-requisito mais elementar de 
um sistema industria 1 - a economia monetá
r ta• <Dean, 197&:9/10). 

O crescimento industrial transforma6~o Paulo num 

polo de desenvolvimento que galvaniza as demais regiões, cer

ceando-lhes iniciativas concorrenciais e fortalecendo depen-

dênclas interrras que irão acentuar, cada vez m~is, os dese-
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qull!brtos reglonals e por em evidência a hegemonia do Sudes

te (São Paulo>, em relação às demais Regiões brasileiras. 

"Processo cumu 1at1 vo de crescimento, a 1 n
dustr 1a11 zação provocou inicialmente forte 
concentração dos investimentos nas cidades 
do Rio de Janeiro e, posteriormente, São 
Paul o, cujo dinamismo tornou o resto do 
país obsoleto. Comandando as mais importan
tes regiões agrícolas do país - as regiões 
cafeeiras -, essas cidades constltuiam o 
maior mercado consumidor nacional. Após a 
Segunda Guerra Mundial , estimulada pela 
ação estatal, a produção industrial se in
tensifica e diversifica com a implantação 
da indtlstria de base e de bens de consumo 
duráveis, ainda mals se acentuando a con
centração nas duas cidades, especialmente 
São Paulo .... Para São Paulo passaram a 
convergir algodão em pluma do Nordeste, ju
ta da Amazônia, gado do Brasil Central, 
alimentos, além de carvão, madeiras, etc., 
provenientes do Sul. Intensos fluxos de po
pulação deslocam-se dos Estados do Leste e 
Nordeste, constituindo mão de obra funda
aental para o crescimento do Centro" <Bec
ker, 1982:17/20>. 

Esse »centro" nacional de crescimento transforma-se 

num forte polo de atração cooptando populações não integradas 

ao processo desenvolvimentista e definindo, sobremaneira, os 

corredores e os fluxos migracionais internos. 

A migração interna que já vinha aumentando, 
depois de 1930 tornou-se um fato evidente, 
que tinha a ver com a existência de uma po
pulação excedente, do ponto de vista, em 
~ltima análise, das possibilidades de ab
sorção pelo sistema dominado pela "planta
t ton" nos vários desdobramentos. Todavia 6 
fato é que na época - apesar de certos se
tores t.ra l rem certo receio sobre esse fato 
novo - boa parte desse movimento simples~ 
aente permitiu a formação de um exército 
industrial de reserva" <Velho, 1979:151>. 

Grande parte desses migrantes concentraram-se nas 

cidades onde passam a desempenhar funções nas áreas de servi-

ços,tornando possível, no dizer de Otávio G. Velho Cop. cit.>, 

a criação de economias externas para a indústria em crescimen-
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to e permitindo a concentração de capital escasso nessas ln-

ddstrlas. 

Os acr4sclmos populacionais que se registram no Su-

deste, graças à~ modificações internas, principalmente as di

rigidas à São Paulo, fazem com que a população paulista que 

era de 837.354 no ano de 1872 alcançasse, no ano de 1970, 

17.958.693, ou seja: 44,52X de toda a população da Região do 

Sudeste e 19X da população do País, no ano em referência. 

<Souza Keller, 1977:156/157> 

"Em termos de participação na população na
cional o Sudeste tem, portanto, mantido uma 
posição estável desde as ~ltimas décadas do 
século passado, concentrando desde então 
pouco menos da metade da população do País. 
As grandes correntes de imigração para o 
Sudeste sempre foram os nordestinos; prin
cipalmente as do Nordeste Oriental. Em 1970 

· estavam presentes no Sudeste 2.513.038 nor
destinos, sendo 44,5X procedentes do Nor
deste meridional <Sergipe e Bahia). A par
ticipação dos nordestinos, entre os imi
grantes presentes na Regtão, vem aumentan
do: em 1940 essa participação aumentou para 
7&,&X e em 1970 parq 81,lX <Souza Keller, 
op. cit.:211>. 

Todavia é no Estado de São Paulo onde concentra-se 

o maior. volume das forças produtivas do país. No setor indus-

terial, por exemplo, São Paulo possuia no ano de 1970 - 50.556 

estabelecimentos industriais o que representava 30,6X dos es-

tabelecimentos brasileiros e 59,2X do total dos estabelecimen-

tos da própria Região Sudeste. Quanto ao pessoal ocupado nas 

inddstrias, São Paulo detinha nas suas empresas industriais: 

42,2X da força de trabalho de todo o Brasil e 68,&X da força 

de trabalho do _Sudeste. O valor da produção industrial, bas

tante significativo, ressalta a força concentractonista regio-

nal, notadamente em São Paulo. Vejamos: - o valor da produção 
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industrial brasileira, em cruzeiros, - no ano em referência -

fol de Cz$ 118.427.5&1 e a do Sudeste, incluso São Paulo, 

Cz$ 92.&73.208 - o que representou 78,2X da produção nacional, 
. 

dos quais São Paulo, isoladamente produziu: Cz$ &5.51&.5&0 ou 

seja: 70,&X da produção Regional e 55,3% da nacional. 

(Davidovich, 1977:557) 

•Em 1970, embora o Nordeste e o Sudeste to
talizassem respectivamente 30,2X e 42,SX da 
população brast letra, a participação rela
tiva do primeiro na renda interna total era 
de cerca de 11,ó e a do Sudeste de ó5,5X, 
indicando uma signtf tcattva diferença de 
renda .'er cap1·ta entre as duas regiões, fa
vorecendo claramente o Sudeste. Essa dispa
ridade aumentou no decorrer dos anos, con
siderando-se que, em 1970 a renda interna 
per capita do Nordeste representava apenas 
25X da do Sudeste, enquanto em 1959, com um 
percentual populacional pouco maior, o per
centual do Nord~ste atingia 30X.- O processo 

. de acumulação de capital era muito claro, 
quando se observavam alguns dados ao nível 
estadual. Por exemplo, São Paulo participou 
com cerca de 39,3X da renda interna total 
em 1970, enquanto em 1959 a sua partictpa
çlo foi de 37,SX, indicando que houve uma 
concentração de capital no período apresen
tai.do e que um único Estado da Federação, 
S'ão Paulo, tinha uma renda interna mais de 
três vezes mator do que a dos nove Estados 
nordes~inos juntos. Em termos percapita, a 
renda interna de São Paulo era, em 1970, 
mals de cinco vezes maior do que a do Nor
deste. No que tange à dimensão produtivida
de, constatamos que em 1970, a produtivida
de agr C co l a do Sudeste foi 2, 5 vezes supe
r l or à do Nordeste, enquanto a sua produti
vidade industrial foi quase quatro vezes 
aalor do que a do Nordeste, devido sobretu
do ao maior grau de capitalização de seu 
setor secundário e à maior qual tficação de 
sua força de trabalho" <Chaloult, op. clt.: 
17>. 

A análise dos dois extremos de concen-

tração de capitais, Estados Nordestinos e São Paulo, ressalta 

o controle hegemõntco da produção capitalista destacando como 

este controle foi extremamente decisivo na divisão nacional do 
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trabalho e nos seus encaminhamentos segundo os interesses e as 

conveniências dos "Centros" decisórios e como se desencadeou 

esse processo de subordinação. Essas relações políti.cas e eco

nômicas, brilhantemente abordadas por Vesentini que, após des

tacar poder de articulação de São Paulo sobre as economias re-

gionais e a consequente divisão territorial do trabalho, a n!-

vel nacional, e a colocação do Nordeste como reservatório de 

força de trabalho para o Sudeste", enfatiza a tendência das 

regiões a se especializarem com vistas a atender às necessida-

des d9 Sudeste e se integrarem num mercado nacional. 

•Assim com a crescente integração das Re
giões num mercado nacional, o Sudeste, espe 
cialmente São Paulo, passa a ser a região 
da indústria, o Su 1 perde a sua posição 
Pelativa no setor industrial, mas passa a 
se especializar no setor agrícola, com vis
tas inclusive, a suprir o Sudeste: o Cen
tro-Oeste passa a ser mais ocupado produti
vamente, aumentando sua participação na 
renda agr ! cola e de serv 1 ços <que conheceu 
um aumento de 1,7X do total nacional em 
1955 para 3,0X desse total em 19G8, atri
buíveis em grande parle a interiorização da 
capital federal>: O Nordeste, apesar da ro
dovia Belem-Brasilia, só começa ser mais 
fortemente integrado a economia nacional a 
partir de 1970" <Vesentini, 1984: 239/242>. 

Mas, na medidá em que o capital estrangeiro começa 

a participar do processo de crescimento interno do Brasil e as 

dependencias econômicas passam a ser estabelecidas com os or-

ganismos financeiros internacionais através de empresas trans-

nacionais, a questão do "regionalismo" perde completamente a 

sua importancia ou se presta, exclusivamente, para mascarar a 

teia de compromissos subjacentes que medram no bojo das preo

cupações dos analistas das economias regionais ou nacionais. A 

oligopolização da economia interna provoca um novo tipo de 

concentraç~o ou, simplesmente estabelece vínculos e dependên-

cias muito mais comprometedores do que as concentrações havt-
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das a nível espacial. Analisemos o texto de Utlson Cano:

•Essa concentração não se man 1 festa apenas 
no nível espacial: está imbricada em forte 
ollgopol lzaç'ão que se traduz pela presença 
quase absoluta em São Pau 1 o dos quatro 
maiores estabelecimentos de cada segmento 
Industrial. Manifesta-se inclusive a nível 
dos ramos: em 9 dos 21 ramos a indústria de 
São Paulo em 1970 concentrava mais de 2/3 
da produção nacional e em 15 deles, mals de 
50X. A concentraç'ão era menos significativa 
<•adeira 19X, couros e peles 28X e fumo 
3GX> naqueles ramos que tem sua base mais 
vinculada à agropecuária regional. Embora o 
restante do país tenha tido expansão indus
trial bastante acelerada, sua base indus
trial é ainda muito estr~ita com fortes im
plicações negativas quanto aos aspectos de 
economias de escalas regionais e sobretudo, 
pela alta dependência que a indústria re
gional incentivada tem com S'ão Paulo tanto 
no que se refere ao mercado para seus pro
dutos quanto pela origem de seus t nsumos 
industriais» <Cano, op. cit.: 305/306>. 

Conclue-se que, a nível nacional, a modernização de 

setores "privilegiados" da economia incrementa um processo de 

lndustrializaç~o dependente e encarrega-se de integrar as "re-

gttSes" brasileiras dentro da ótica do consumismo, isto 

~.criando necessidades novas, que c:frantam o mercado consumidor 

às tnd~strias · instaladas no Sul, juntamente com as suas subsi-

diárias espalhadas no próprio Nordeste. 

A produção, por exemplo, de bens de consumo durá

veis que em 1949, representava apenas 2,5% do total, passa pa

ra 5,1X em 1959, alcança 9,3X em 1970 e chega a 13,5% na déca-

da de 80. ~ interessante notar que, nesse mesmo período 

(1950/1980>, 

• •.• o ri t.mo de crescimento de parce l a dos 
domicílios equipados com bens de consumo 
duráveis foi multo maior no Nordeste que 
no País como um todo. Em 20 anos, os domi
cí l los brasl leiros com TV, por exemplo, 
cresceram 22, 7 vezes, enquanto no Nordeste 
eles aumentaram 174 vezes" <Retrato do Bra-
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•li, Vol. 3, n! 35, 1984:209>. 

Como se pode observar Interessa, sobremaneira, ex-

pan~ir o mercado consumidor interno independentemente dos 

custos sociais que isso possa acarretar, ou das novas depen

dências que venham a ser estabelecidas. O advento do indus-

trialismo integrando a nível da "dependência do consumo", 

Introduz alguns ttens de modernidade,o que nas economias ar-

calcas e deficitárias, tende a fortalecr - ainda mais o 

abismo que separa as classes sociais pobres das abastadas não 

conco~rendo, de modo geral, para a melhoria eFetiva da quali

dade de vida principalmente quando, tomando-se indicadores 

básicos a comparamos como Sudeste. Tomemos, por exemplo, os 
• 

itens: domicílios dotados de luminação elétrica, abastecimento 

de água potável e instalações sanitárias. Enquanto no Sudeste 

57,BX dos domicílios possuem energy~ elétrica; 52,0X abasteci

mento de água e G8,2X instalações sanitárias, no Nordeste ape

nas 17,0X dos domicílios possuem energia, 18,5X água potável e 

somente 11,3% dos domicílios possuem instalações sanitárias. 
J 

<Retrato do Brasil, op. cit.: 209>. 

Com a industrialização acelera-se o processo de 

urbanização concentrando-se, numa velocidade vertiginosa, a 

população nas cidades mormente nas áreas metropolitanas. Em 

termos estatísticos, saltam-se dos 31X dos anos 40 para 3óX em 

1950, atingindo 45X em GO e na dácada de 70, chegamos a 5óX 

da população habitando as cidades para, uma década após, al

cançármos ó7X, o~ seja: 79,8 milhões de indivíduos nos aglome-

rados urbanos. 
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Essa concentração faz-se, principalmente, em torno 

das regiões metropolitanas, notadamente no eixo São Paulo-Rio 

de Janeiro-Belo Horizonte, que passe a agrupar 20X de todo o 

efetivo demográfico no país. 

Esse brusco crescimento linear das cidades provoca 

diminuição na qualidade de vida elevando o ndmero de favelas, 

onde, somente nas áreas metropolitanas de São Paulo e Rio de 

Janeiro, salta de 268, do ano de 1971, para 1.395 em 1983, 

enquanto que a poplação favela6~ que era de 39.000 em 1971 su

biu para 414.572 - tomando como referência apenas os dados re

lativos a São Paulo e fundamentando-se em dados referenciais 

publicados em <Retrato do Brasil, vol. 3, n~ 37, p. 221>, por

quanto Claudio de Oliveira, m~xi~iza essas in~ormações, quando 

afirma: 

•raça as contas e descubra quantos habitan
tes de São Paulo, a maior cidade do Brasil, 
moram em condições precárias. Comece pelos 
favelados: há pelo menos 650 mt l pessoas 
instaladas em 136 mil barracos, segundo es
tatísticas oficiais <a própria Prefeitura 
admite que o número correto, hoje é de um 
ailh'ãoh some agora toda a população dos 
cortiços: mats 3,4 milhões de habitantes, 
empi Jhados em 592 mil cômodos que abrigam, 
em média, sete pessoas cada um: por f 1 m 
acrescente ma 1 s 3, 5 m 11 hões de pessoas que 
vivem em moradias erguidas em loteamentos 
clandestinos, potencialmente ameaçadas de 
perder a propriedade - que legalmente não 
possuem - a qualquer momento. Os números da 
conta indicam que dos onze milhões de habi
tantes de São Paul o, 7, 5 m l l hões - quase 
setenta por cento - v l vem mal ou em si tu a
ção irregular. Isto equivale a quase toda a 
população da Sulça, ou a dols Paraguals in
teiros de favelados, cortiçados e moradores 
em terrenos clandestinos" COl iveira C., 
198&:24>. 

A Administração Pdblica, de um modo geral, torna-se 

impotente para acompanhar com bens e serviços sociais a de-
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manda demográfica e como já estabeleceu liames com o Poder 

econômico, principalmente o industrial, opta pelas prioridades 

sociais que incentivam o cosumismo e garantem demandas poten

ciais de bens de consumo, duráveis ou semi-duráveis, como os 

eletrodomésticos e seus derivados. Como um todo, os investi-

mantos · em infra-estrutura urbana, concentram-se nos setores 

que as privilegiam, como se pode observar na Tabela 2. 

PROPORÇÃO DOS DOMIC!LIOS DA ZONA URBANA QUE 
POSSUEM ALGUNS BENEF!CIOS (1940-1980) 

::>I< 
- ~~ REDE GERAL DE ESGOTOS - - 27% 22% ·-
C/) IXl 
w~ 

RÊDE GERAL DE ÁGUA 1 :::> 387. 397. 437. 54% 
~~ z :::> ENERGIA EL~TRICA 47% 607. 72 7. 75% HH 

~ TELEVISÃO - - 09% 40% 
C/) C/) 

ZH 
RÁDIO ow 16% - . 61% 727. u :::>-

w~ o :::> GELADEIRA - - 23% 42% 
C/) o 
z AUTOMÓVEL w 02% - - 13% 
IXl 

FONTE: (RETRATO BRASIL, OP. CIT.: 27). 

•Enquanto a rede de distribuição de energis 
el~trica cresceu contlnuamente, tanto para 
favore~er a instalação de indústrlas como 
para permitir o consumo de bens duráve i s 
relativamente sofisticados, aoenas recente-
11ente o abastecimento de águá r·ecebeu sig
nificativa atenção, mas não fo i acompanhada 
pela necessária expansão das redes de esgo
to, de custos multo mais altos, principal
mente em função das dlf iculdades causadas 
pelo crescimento acelerado e caótico das 
cidades" <Retrato do Brasil, op. cit.: 
218/220). 

39% 

767. 

887. 

79% 

737. 

65% 

28% 

A expans~o do processo de crescimento econômico 

n~o se faz de maneira harmônica ou equitativa e nem premia, 

fundamentalmente o social isto á, n~o investe ou aplica em 

setores que propiciem, verdadeiramente, uma real melhoria na 

qualidade de vtda das populações carentes. Multo pelo contrá-
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rlo, tende a concentrar-se nos segmentos que, direta ou indi-

retamente, v1o de encontro às necessidades de expans~o do se-

tor industrial.~ a submisão do Estado ao poder do Capital. E 

lsto pode-se verificar nas "prioridades" governamentais que se 

estabelecem em todo o território, onde os investimentos p~bli-

cos concentram-se em determinadas áreas como: asfaltamento ro-

doviário em detrimento da modernizaç~o e implantação ferroviá

ria e vias aquáticas ou são aplicadas em embelezamento urbano; 

ruas de lazer; iluminação de vias p~blicas; fontes luminosas 

em detrimento de escola~, cr~~hes, hospitais, centros de ser

viços sociais; estradas rurais ou vicinais, setores produtivos 

ou, simplesmente, em sistemas de esgotos. 

~evidente que em ·caaa ação administrativa ou plano 

elaborado existe a onipotente presença de poderosos grupos 

econômicos dlreclonando-os através de tácitas imposições polí-

ticas ou através de um profundo trabalho de "merchandising". 

No ~omento em que o Brasil, em nome do "desenvolvimento", es-

cancara a sua economia ao Capital externo, a política de in-
• 

cremento conjuntural, por ser mais ágil e permitir retorno fi-

nanceiro mais rápido, passa a ser a tônica dominante nas ações 

administrativas. Torna-se assim, o país, o paraíso das mul~i-

nacionais que se apossam de setores primaciais de nossa econo-

mia, como podemos depreender da leitura do texto de Paulo 

Freire: 
•se tomarmos o conjunto das f lrmas cujo ca
pital ~ superior a um ml lhão de dólares há 
quatro setores em que as empresas de origem 
estr ange 1 r a detém ma is de E>OX do total do 
capital social: - a 1nd\lstrla do fumo, a 
1nd\lstr1 a de ma ter 1a1 de transporte, a 1 n
dústr la de construção elétrica e a indús
tria de borracha. Nos demais setores a par
ticipação do capital 1nt·ernac1onal é Infe
rior a 50X, mas continua crescendo. Esses 



dados são apenas uma representaç~o de que o 
desenvolvimento do país se faz em associa
ção estreita com o capital estrangeiro. ~.! 
realidade, hoje em dia, é o capital monopo
lista que determina não somente o desenvol
vimento da emp~pr1vada, como também do 
J>9deroso cap1tal1smo do Estado com o qual 
está l arÇlamente assoe 1 ado. (o gr 1 fo é nõS= 
ao) <Freire, 1981:&7>. 

O mito do crescimento uniforme onde todos os seg

mentos sociais participam equitativamente das "benesses" gera

das pelos setores produtivos e, consequentemente estabelece-se 

uma melhor e mais humana distr"h uição da renda o que, por sua 

vez~ proporcionará diminuiç~o das dtst~ncias entre as classes 

muito ricas e as muito miseráveis criando-se assim, condições 

para a constituição.de um Estado fortalecido e democrático ca-

paz de intervir nas regiões, economicamente carentes e proces-

sar a sua integraç~o ao processo desenvolvimentista parece-

nos, não ultrapassar o estágio das conjecturas ou dos d1scur-

sos demagógicos. Ao capital interessa a divisão interna do 

trabalho porque os arranjos que essa divisão provoca facilitam 

a dominaç~o política das massas obreiras, reforçam e determi-
J 

nam a concentração do Poder, o que por sua vez, incorporam to-

do o espaço produtivo dentro da ótica capitalista, estabele-

cendo "zoneamentos agrícolas", de acordo com as necessidades 

vitais ditadas pela expansão econômica e dentro do espírito de 

complementariedade insistentemente defendido pelo Poder hege-

mônico dos Centros decisórios - que no caso brasileiro consti

tui~se no Sudeste -, encaminhando-se para a sacramentação do 

binômio: centro-periferial. Façamos uma ligeira retrospectiva 

para melhor compreens~o do fenômeno. 
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O Poder Hegemõnico dos Centros Decisórios e a Definição do Bl

nõmlo: Centro-Periferia. 

A industrialização faz emergir a hegemonia do Su

deste e define o binômio: centro-periferia. O jogo de forças 

eclodidas, a partir de então, encarrega-se de intensificar ca

da vez mais, as desigualdades existentes - não competitivas -

mas complementares, caminhando no sentido da definição dos po

los de crescimento econômico e político, aprofundando-se as 

relações de mercado e abrindo, as portas para o capital in-

ternac i ona l . 
•Ho governo Kub i tscheck, assistiu-se a uma 
virada crucial na direção dos investidores 
estrangeiros a quem foram dados incentivos 
especiais. Houve grande desenvolvimento in
dustrial nesse período e juntamente com os 
investimentos estatais diretos e indiretors 
continuaram a crescer, particularmente em 
comunicações e na produção de energia, ha
vendo a adesão explícita a um modelo de 
economia mista" <Velho, op. cit.: 1&3>. 

Após 19ó1, já no governo Jãnio Quadros (Janetro

Agosto>; registram-se profundas mudanças na política cambial 

brasileira, passando-se a adotar a desvalorização constante da 

moeda brasileira (instrução 204). 
•A cada processo de desvalorização sucedeu 
um período de ingresso intenso de recursos 
e capitais, os quais, dentro de um prazo 
bastante limitado, variando de acordo com a 
economia interna do País,voltaram a sua 
origem ... Em 19&8 das dez maiores empresas 
do País apenas duas são brasileiras, das 
oito restantes, três são controladas por 
capitais norte-americanos e as outras estão 

sob controle de capitais europeus. . .. 
parece evidente a preferência pelas indús
trias automobilísticas, de máquinas e apa
relhos, petróleo e derivados, indústria 
química e farmacêutica, vidros e cimento, 
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borracha e artefatos, energia elátr1ca e 
produtos alimentícios enquanto que a sua 
participação na agricultura é praticame. nte 
nula .••• <Rattner, 1972:1&&/170>. . 

A internacionalização da economia interna brasilet-

ra aguçou o nesp!r1to nacionalistan, desencadeando mantfesta-

ç~es contra a presença do capital estrangeiro e exigindo leis 

que controlassem a sua entrada e aplicação e regulamentasse 

a remessa de lucros. 

•Em outubro de 19&2 foi aprovada uma lei de 
remessa dos lucros destinada a controlar e 
limitar severamente as remessas de lucros 
pelas empresas estrangeiras. Só poderiam 
remeter o máximo de 10~ do valor original 
de seus investimentos" <Baer, 19óó:200>. 

Coincidentemente registra-se, a partir de 19&2, uma 

significativa retração nos -afluxos de capi~ais autônomos de 

natureza privada no Brasil. Segundo o mesmo autor, essa apli-

cação declinou de USS 108 milhões, em 19&1, para US$ 71 mi-

lhões. em 19&2, e US$ 31 milhões em 19&3. 

A aplicação ou a retração nos investimnentos sempre 

fez parte do jogo capitalista, principalmente quando os con-

tendores são representados por centros industrializados e ca

pitalizados de um lado e por áreas periféricas, com industria

lizaç~o emergente dependente e descaspltalizada do outro lado. 

Entretanto, o que vale a ressaltar é que a corrida industria

lizante já havia começado e as mudanças já se faziam sentir em 

todos os segmentos sociais. 

A necessidade de expandir o mercado consumidor in-

terno, inclusive, incorporando a grande massa populacional 

agrária - maiorta na época - anexando-a ao processo desenvol

vimenttsta, passou a constituir-se na obcessão nacional. Mas 
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não se tratava, evidentemente, de um processo revolucionário. 

As mudanças teriam que cingir-se a níveis perfeitamente con-

troláveis pelo neo-capitalismo industrial e n~o poderiam ex-

travasar os limites relativos aos níveis das relações de pro

dução, como explica, com lapidar clareza, Graziano da Silva: 

•... mas houve uma transformação t nterna -
ao n !ve 1 das relações de produção - que 
permitiu que a agricultura respondesse às 
necessidades da Industrialização. Ou seja, 
houve simultaneamente: a) um aumento da 
oferta de matérias-primas e al lmentos para 
o mercado interno sem comprometer o setor 
exportador que gerava divisas para o pro-
cesso de industrialização, via substituição 
das impor~ações: 
b>uma ' Integração maior da agricultura ao 
círculo global da economia, não apenas como 
compradora. de bens de consumo i ndustr 1 ais: 
houve também o que poderemos chamar de uma 
verdadeira "Industrialização da agricultu
ra", na medida em que esta passou a deman
dar quantidades crescentes de insumos e má
qu 1 nas geradas pelo própr to setor i ndus
tr i al" <Graziano da Silva, 1982:47>. 

Essa apregoada necessidade de incorporaç~o ou seja, 

a submissão das atividades agrárias à força do capital e, con-

sequentemente a sua incorporação ao sistema capitalista indus-

trial, como efetivo con~umidor dos produtos industrializados e 

produtor de alimentos básicos de baixo cus~o o que, por sua 

vez, permitisse a alimentação de uma vasta camada de obreiros-

urbanos com um mínimo de dispêndio financeiro possibilitando 

que os empresários industriais mantivessem baixa remuneração 

salarial aos seus empregados e consequentemente maximizassem 

as margens de lucratividade, ativando a acumulação capitalis

ta, está implícito no texto da Mensagem que encaminha a Lei n~ 

4.504, de 30 de novembro de 1964, ou seja, o Estatuto da Ter-

ra: 

•o problema agrava-se agudamente com a 
crescente Industrialização do País e com a 
concentr açlfo popu l ac 1 on-a l nos grandes cen-
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troa urbanos. Toda essa população, absorvi
da no trabalho urbano cria exigências cada 
vez maiores de supr t mentos de a l i mentos 
de•andando uma organ t zaç1o ma 1 s a t ste11at 1.: 
zada de sua produção, transporte e d i str 1-
bu i ção. Em contrapoatção o crescimento da 
produção i ndustr ta 1 gera a necess i ded"' de 
alargamento do mercado consumidor ou seja, 
a l ncorporação de novas áreas da popu 1 ação 
ao consumo dos produtos i ndustr ta t s, o que 
ae obterá pe 1 a e 1 evação dos padrões econõ
a l cos da população rural, facultando-lhe 
poder aquisitivo para acesso aos produtos 
manufaturados. Interdependência entre campo 
e melo urbano e industrial é contingência 
do próprio desenvo l v t mento econõm i co do 
País, e essa interdependência traduz-se nos 
seguintes aspectos fundamentais do proces
so de crescimento er integração nacionais, 
dando à Polí~1ca de Desenvolvimento Rural 
várias e insubstituíveis atribuições. 
a> suprir a base alimentar indispensável à 
intensificação da vida urbana e industrial; 
b) concorrer com produtos de exportação 
aals diversificados para aJudar o equilí
brio do balanço de pagamento externo; 
e> criar, pela elevação do nivel de vida do 
meto rural; u~ alargamento do •ercado in
terno de consumo para absorver o crescimen
to da população industrial do País ... w <Ml
RAD, 19&4:13>. 

A escalada da moderntzaç~o agrária, tão enfatizada 

no Estatuto da Terra, atendia as premissas básicas fundamen-

tais estabelecidas pel~ poder do capitalismo internacional, 

principalmente os emanados dos Estados Unidos da Amárica do 

Norte, via "Aliança para o Progresso", uma vez que: 

•e t nco meses após o go 1 pe e antes do envio 
do projeto do Estatuto ao Congresso, o re
presentante norte-americano na Aliança para 
o Progresso, Ua l t Rostow, esteve em São 
Paulo falando expressamente aos industriais 
sobre a questão do mercado interno e do tn
t.eresse que os i ndustr 1a1 s deveriam ter no 
processo de transformação e modernização da 
agricultura:- o desenvolvimento industrial, 
na América Latina, não pode prosseguir ade
quadamente, a menos que as áreas rurais se
jam incluídas no processo de crescimento 
tanto como fonte de supr 1 mento de produtos 

·agre colas quanto como mercado par a os pro
dutos industr1a1sw <Karttns, 1983:94>. 

34 



Além do Estatuto da Terra, outras medidas foram to-

madas pelo Governo brasileiro no sentido de adaptar-se a nova 

ordem vigente e atrelar-se, integr~lmente, às orientações da

pol ítlca econômica internacional, dentre elas destaquemos as 

que garantiam pagamento indenizatório pela nacionalização de 

empresas e serviços pertencentes ao grupo "American and Fo

retgn Power", iniciando-se assim um período bastante favorável 

e promissor aos _investimentos estrangeiros e fortalecendo, so~ 

bremaneira, os laços de submissão. 

• ..• as modificações introduzidas na lei e 
remess ~ s de l~cros e o acordo de pagamentos 
realizado em função da nacionalização . dos 
serviços de utilidades públicas que perten
ciam a AME~ICAN and FOREIGN POWER concorre
ram substancialmente para restaurar a con
fiança da iniciativa privada internacional 
no Brasil e, pelos fins de 19G4, já havia 
sinais de que ~ capital privado começaria a 
reingressar · no país. 
Com a publicação do Estatuto da Terra, e 
sua remessa ao Congresso em outubro de 
19&4, o governo Castelo Branco deu mostras 
de estar disposto a enfrentar os desequilí
brios sócio-econômicos subjacentes ... " 
<Baer, op. cit.:202). 

A Lei 4.504, de 30 de Novembro de 1954, trazia no 

seu bojo o objetivo da modernização e a sua deliberada inten

ção de privilegiar o Capital e as Empresas Agrárias, destacan

do que a sua ação fixar-se-ta nas áreas de conflitos ou ten-

s~es. Isto é não se pretendia, deliberadamente, transformar, 

modificar ou revolucionar as relações de produção, dlreito de 

propriedade, estruturas agrárias, etc. Enfim, a Reforma Agrá

ria não tinha a finalidade ou objetivo de reformar, mas sim de 

conservar. 

• o estatuto faz da reforma agrária bra
sileira um reforma tóp1ca, de emergência, 
destinada a desmobil izar o campesinato sem
pre e onde o problema da terra se tor"ar 
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tenso, oferecendo riscos políticos" <Mar
tins, op.cit.:9&>. 

Imprime-se assim um novo direcionamento à política 

agrária no país onde solidifica-se, de maneira inequívoca, a 

lntenç~o de atuar junto aos "bolsões de descontentamento", 

eliminando-os ou, transferindo-os para as terras virgens de 

fronteiras de custo zero, ou muito perto dele, onde o Governo 

oferecia uma série de vantagens e excepcionais condições de 

crescimento para o trabalhador sem terra ou parcamente capita-

1 izado. Não se cogita, entretanto, em retrabalhar as terras 

ociosas: combater o latif~nd1o improdutivo ou transformar as 

"terras de especulação imobiliária em terras de trabalho". A 

estrutura agrária d~verta permanecer intacta. A propriedade da 

terra deveria concentrar-se nas mãos daqueles que demonstras-

sem "competência" para transformá-la em empresa agrária. Den

tro dessa perspectiva é que preserva-se as zonas agrárias tra

dicionais, do centro-sul, para o desempenho das novas funcões 

estatuidas e acordadas junto ao capital financeiro e indus-

trial e se reestabelece a harmonia nas zonas agrárias do Nor-
J 

deste, fortalecendo a sua arcaica estrutura agrárt·a e políti

ca2. 

Na verdade, o Estatuto apenas sacramentava um longo 

processo de aviltamento do pequeno produtor, já empobrecido e 

expoliado da sua força de trabalho e expropriado do seu meto 

de produção. Recordemos, por exemplo, as modificações introdu

zidas na política cambial brasileira, ainda no princípio da 

d~cada de &O, que culminaram por reduzir drasticamente os re-

cursos destinados aos financiamentos agrícolas, monitorizados 

pelo Branco do Brasil, enquanto que permitiu ou, simplesmente, 

lncenttvou-se a participação e crescimento dos financiamentos 
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•través dos Bancos particulares. 

• ••. enquanto os financiamentos do Banco do 
Brasil às lavouras se expandiu ea apenas 
11,0X ea 19&5 - para um aumento de precos, 
aedido pelo Deflator laplCcito do Produto, 
da ordem de 55,4X - crescendo Cr$ 58,7 b t 
lhtses, os bancos particu l ares ampliaram 
•eus empréstimos à meeaa finalidade ea 
88,0X, com elevação de Cre 219,5 bilhõesw 
<Munhoz, 1982:27>. <O grtfo é nosso>. 

Essa manobra tática visava fortalecer os m4dios e 

grandes empresários que, indubitavelmente, reuniam condiç~es 

de estabelecer negociaç~es com os bancos particulares, pois 

sendo proprietários poderiam oferecer as suas propriedades co-

mo garantia e obter financiamentos destinados a modernização 

de suas empresas rurais, adquirindo tratores, implementos, in-

sumos, etc., bancando assim, o escoamento da pr~dução tndus-

trtal, proporcionando lucros ao capital financeiro e integran

do-se ao "processo desenvolvimenttsta". 

~ asstm que o capital industrial-financeiro, urdin

do a sua trama, vai encadeando mudanças conjunturais e inter-

rerindo na composição dos novos arranjos espaciais, patroci-

nando uma nova .paisagem, agora eivada de "modernidade" mas, 

altamente dependente e comprometida. 

ªA aecanizaç1o avança, o uso do trator in
tenslf lca-se, Os chamados insumos modernos, 
como os fertilizantes químicos, os agrotó
xicos, as sementes selecionadas, rações, 
aedicamentos veterlnárlos, etc., começam a 
•er utilizados de forma crescente . 
ta transformação capitalista da agricultu
ra, sua lndustrtallzação, sua modernlzaçãow 
<Graziano Neto, 1982:2&>. 

Ha realidade, significativos acontecimentos marcam 

a agricultura brastletra no tocante a mecanização. Enquanto o 

Censo de 1950 registrava apenas 8.372 tratores agrícolas em 

menos de 0,5X dos 2.0&4.&42 estabelecimentos agropecuários, no 

ano de 1970 já se podia apontar a existência de 165.870 trato-
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res representando, nada mais do que 1.981,24 por cento de au

•ento. ~ interessante também registrar o fato de que nesse pe

ríodo seis fábricas de tratores Instalaram-se no Brasil, den

tre elas a Massey Fergunson, a maior produtora de equipamentos 

motorizados do mundo. 

A febre da industrialização chega aos mais impor

tantes setores agrários do país. Governadores estaduais tem 

aceso aos empréstimos internacionais e as multinacionais rami~ 

flcam-se em todos os setores produtivos. Internamente, a nossa 

agricultura adapta-se a nova ordem "política-econõmica". Era 

preciso moder~izar-se e preparar para produzir "grãos exportá

veis" de acordo com as necessidades do mercado internacional, 

recaindo as preferências, por razões óbvias, no soja e no tri-

go. 

O Estado do Paraná - maior produtor mundial do café 

- enreda-se nos movimentos de mudanças sociais e econômicas da 

d4cada de &O, atrelando o epicentro cafeeiro - o espaço metro

politano de Londrina - no processo industrializante, canali

zando um razoável n~mero de empresas industriais e agro-indus

triais, vinculadas no ~ercado regional e, principalmente ao 

nacional e internacional, como~ exemplo: Garcia, Anderson 

Clayton, Braswey, Ultrafertil, Londrifarma, Ostan e tantas ou

tras. 

O desencadeamento desse processo de industrializa

ç~o, provoca, entre outras co1sas: 

- incorporação desse espaço agrícola ao capital na

cional, 

- introdução de novas relações espaciais e econômt-

cas, 

- aceleraç~o nas novas composicões em sua malha 
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fundiária 

- intensif icaç~o nos movimentos mtgractonais <cam

po-cid~de e campo-novas fronteiras agrárias> e o 

que~ mais relevante: permite que sub-repttcta

mente, o capital-industrial-financeiro paulista 

estenda os seus tentáculos sobre o norte parana-

ense, sacramentando o processo de tntegraç~o ca-

pttalista da economia local-regional à economia 

nacional-internacional. 

•Muitos dos empreendimentos liderados por 
grupos locais, em função da inexperiência 
industrial que levava à suposição de que a 
industrialização é possível com pequenos 
investimentos fixos, tiveram que ser trans
feri dos a grupos econômicos externos à re
! ião, especialmente sao Paulo, detentores 
de experiência industrial e capazes de con
duzí-los de forma eficiente e rentável. 
Portanto, esta fase é marcada por um novo 
tipo de franja econômica, que partindo de 
São Paulo, atinge e economia do Paraná. t a 
época em que ind~strias paulistas começam a 
colocar suas subsidiárias na região . Outro 
fato stgniftcativo que, mais uma vez, está 
ligado à economia cafeeira na região, ocor
rido neste período, vai, até certo ponto, 
repercurtir no processo de industrializa
ção. Quando, a partir de 19G6, é colocado 
em prática o programa d~ erradicação do ca= 
fá na região, su~em dois tipos de proble 
mas. o primeiro é a necessidade de abertura 
de novas frentes para as atividades econô
micas ... 0 segundo problema é decorre:te da 
1 iberação de m'ão-de-obra do campo... <Ce
,.ário, 1981:41>. 

A perspectiva local já nada mate pode explicar. us 

movimentos e as relações tornaram-se altamente complexos. O 

capitalismo já havia chegado ao campo e com ele o estabeleci-

mento de novas relações. Os centros "decisórios» não estavam 

nos centros econõmtcos locais, regionais ou nacionais, m~eE-

tendiam e se árttculavam com as bolsas comerciais instaladas 

nos grandes centr0".tnternactona1s, prtnctpalmente, Nova Yor-

que. O Estado do Paraná, principalmente a regt~o polarizada 
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por Londrina á que mais sentiu, social e economicamente, o 

impacto dessa transformação alterando, inclusive, arranjos 

da J sua: estrutura· fund 1 ária . 

•Em resumo, no caso do Norte do Paraná, en
tre 1970 e 1978, a área ocupada pela cafei
cultura decresceu em 345.000 ha, ou seja, 
38X. Ao mesmo tempo, a área ocupada pela 
cultura associada da soja e trigo aumentou 
em 451.000 ha, ou seja, 271X, caracterizan
do regionalmente um novo s1stema agrícola. 
Este processo de subst1tu1çao de culturas, 
que vem ocorrendo no Norte do Paraná, apre
senta-se como resultado de uma conjuntura 
que se estabeleceu na região, francamente 
desfavorável à manutenção da cafeicultura 
e, por outro lado, amplamente favorável à 
implantação da cultura associada da soja e 
trigo. 
Além desse processo de substituição de cul
turas há que se considerar no ~mbito do mo
vimento campo-cidade, a herança da estrutu
ra fundiária da cafeicultura - pequenas e 
médias propriedades entre 5 e 10 alqueires, 
que na nova realidade agrícola da região, 
tornaram-se antieconômicas, conjugado com a 
elevada valorização das terras mecanizá
veis, dificultando a permanência dos peque
nos agricultores no campo, mas sobretudo o 
acesso destes a parcelas maiores de terras, 
levando-os a emigrar para áreas novas, onde 
o preço da terra é, ainda, acessível" . 

. <Alegre~ Moro, 1983:05). 

A rigor a estratégia capitalista demonstra que o 

parcelamento do espaço rural que ocorre em determinados momen-

tos tem por objetivos, ou processar uma rápida captaç~o de re-

cursos financeiros para implementar o próprio projeto colon1-

zatório ou, como tática de atração direcionada a grupos de po-

tenciais compradores, fortuitamente eclodidos, como o ocorrido 

após 1930 ou, ainda, com o objetivo de acumular um exército de 

reserva de mão-de-obra agrária que garanta a expansão linear 

dos projetos instalados ou a instalar. Todavia, é muito comum 

a prática de "arranjos" a nível das relações de trabalho, onde 

a fragmentação ou parcelamento dá-se, não no imóvel ou pro

priedade, mas stm a nível de produção - caso do arrendamento -

prática multo usada nas áreas rurais. Entretanto, para que não 
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palrem, d~vldas sobre a stgntftcação dos termoff lmdvel rural e 

estabelecimento, tomamos como referencial o que Graziano aa 

Silva afirma a respeito do assunto:" imóvel rural é tomado co-

mo unidade de posse e estabelecimento como unidade de produ-

ção". CGrazlano da Silva, op.cit.:2G>. 

Entretanto, ao contrário do aue se possa pensar, o 

processo de fragmentaç~o ou parcelamento e, conseauentemente a 

concentrac;'ão, n'ão se faz de forma deftnitiva ou permanece ~s-

tático. A sua dinamicidade ocorre amiudo e varia de acordo com 

os interesses e exig~ncias de mercaao, como bem explica o mes-

mo Silva, em sua obra: Estrutura Agrária e Producão de SubH1s-

tência na Agricultura Brasileira: 

• no resto do Brasil. oara o norte de 
São ?aulo, o processo de retaihamento da 
propriedade fundiária rurai não contará 
apreciavelmente com o est!mu!o trazido peta 
111 gr ação europé 1 a. . . mas concorre a! de 
forma consideravelmente mais acentuada que 
em S'ão Paul o o processo de desagregaç~o do 
sistema da grande lavoura ... Observa-se is
so em algumas partes de Minas Gerais. nas 
velhas regiões açucareiras da Bahia, em 
grandes setores do Nordeste, e igualmente 
nos Estados do Norte, Maranhão em particu
lar ... Deve ser lembrado, porém, que esse 
retalhamento n'ão s19nif1cou, de forma algu
ma, uma democratização da propriedade da 
terra. Muito pelo contrário, serviu para 
manter a pequena produção como um apêndice 
da grande, constituindo-se numa forma de 
garantir o fornecimento de trabalhadores a 
baixo preço, quando forem necessários ... Em 
síntese, a desconcentraç'ão é sempre seguida 
por um movimento de reconcentração assim 
que surge a possibi 1 idade do cultivo de um 
produto que garanta a rentabi l tdade do ca
pital" <Graz1ano da Silva, 1980:28/29>. 



Um exemplo típico desse fenômeno pode ser constata

do quando analisa-se o sistema de colonizaç~o do norte do Pa-

raná. · Nessa porção do Estado empre~as colonizadoras, visando 

atrair os colonos excedentes dos cafezais paulistas, premidas 

pela necessidade de captaç~o de recursos financeiros a curto 

prazo e criar um exército de reserva de m~o-de-obra capaz de 

garantir a implementação do proJeto, praticaram um retalhamen

to do espaço, i~plantando a base das atividades agrárias que 

vtria marcar significativamente a história econômica do norte 

do E~tado paranaense. Entreta~ to, -passado o ciclo inicial da 

lmplantação, ho momento em que as pequenas propriedades não 

mais interessavam aos empresários rurais, pois perderam a sua 

capac i dade de "produtiv i dade", não consegu i ndo sequer atender 

as necessidades de sobrevivênci~familiar - <N~o mais atendiam 

as "novas" necessidades dltadas pela modernização das atlvida-

des produtivas> e dado ainda a sua enorme valorização, essas 

pequenas unidades de produção rural, geralmente familiares, 

passaram a ser reagrupadas em médias e grande propriedades de 

acordo com as exigências de mercado e das pressões capitalista . 
no campo. A adoção do soja, trigo e, em cert~s períodos, do 

milho, substituindo as lavouras cafeeiras, tomou de assalto o 

norte do Paraná. <Alegre & Moro, op.clt.:5/10> 

Esse processo de "mudaryça", alcança também outras 

regiões brasileiras, como: Minas Gerais, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Espírito Santo, Estados Nordestinos e do Centro 

Oeste, etc., intensificando os movimento migracionais, quer em 

direção às terras de menor valor (fronteiras agrícolas> ou em 

direção aos centro urbanos, provocando focos de tensões so-

ctats, proletarização das massas obreiras, etc. 
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Os contínuos movimentos de massa que,· pela força de 

sua expressão social e política levam o Poder constituído e as 

classes dominantes a tomadas de posições, geralmente pautadas 

pelos obJet1vos ·de sufocar o dinamismo do processo que tem as 

suas raízes na estrutura do sistema capitalista, redundam ge-

ralmente na divulgação de fantásticas utopias, como por exem

plo: impedir o crescimento urbano das áreas metropolitanas, 

principalmente S~o Paulo ou, desembocam nas articulações polí-

tico-econõmicas de direcionamento das levas migractonals em 

direção às fronteiras agrárias. 

Para as classes dominantes os movimentos populacio-

nais campo-cidade ou, periferia-centro, constituem-se em ocor-

rênci~s altamente preocupantes porque tendem a alterar quanti

tativa e qualitativamente as relações sociais e econômicas, 

colocando em risco a segurança e o bem estar. Diante disso, 

não é conveniente que levas de migrantes da classe média baixa 

e de classes operárias, tecnicamente inaptas para as ativida-

des citadinas - na visão da burguesia dominante - continuem 

afluir para os centro urbanos, criando todos os tipos de pro

blemas sociais. Como consequência, surgem as "ideologias ant1-

migractonais" que propagam, descaradamente, o discurso da f i-

xação do homem ao campo ou advogam o direito de encaminhá-los 

aos espaços periféricos, ou vaztos demográficos, onde deverão 

servir aos interesses dos capitais agrários que aí Já se tns

tal aram. 

"Esta contra-1deolog1a é própria da classe 
mád1a alta e da burguesia urbana, e comore
ende dois momentos: pr1me1ramente oroc~ram 
mostrar que as grandes cidades estão n1n
chandon, como se a migração para os grandes 
centros urbanos fosse uma doença social, ou 
que atnda estes centros urbanos est~o se 
"ruralizando", sendo -invad1dosu, sendo 
•onfeadosn pela prenença de pesaoas Indese
jáveis: num segundo momento, procuram con-
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vencer os poderes públicos de que a soluc~o 
de todos os problemas sociais das grandes 
cidades se resume na volta desta população 
aigrante às suas comunidades de origem ou o 
seu deslocamento para as fronteiras agríco-
1 as do Centro-Oeste e Norte do País" <de 
Souza, 1980:37> . 

Dentro da visão "integraci~nista" a incorporação da 

Amazônia fazia-se altamente necessária e a sua viabilizaç~o 

encontrava respaldo e sustentaç~o nas formulações e nos mode-

los de desenvolvimento da EMFA <Estado Maior das Forcas Arma-

das>, no capitalismo Industrial e nas elites políticas, repre-

sentando as zonas anacrônicas do poder agrário do Nordeste, 

Cent~o-Oeste e Sul-Sudeste. 

De passivo fornecedor de matéria-primas tropicais e 

produtos exóticos, a Amazônia passaria a integrar, capital is-

ticamente, o novo Brasil, ressaltando a sua complementariedade 

econômica, diversificando-a, atravds de novas "funções": 

- absorção dos expoliados trabalhadores agrários, 

garantia de formaç~o de um exército de mão-de-

obra reserva, 

- produzir gêneros de primeira necessidades para 

abastecer os mercados do Centro-Sul, 

- permitir a expansão das empresas multinacio-

na is 

nos setores agrários e mineral, 

- justificar a expans~o militarista no Norte e a 

concretizaç~o dos projetos geopolíticos. 

Transmuda-se a Amazônia. 

"De área em ser à região humariizada" ~Reis, 1959) 

para um espaço i~tegrado dentro de novos objetivos Impostos 

através de um longo processo de subordlnaç~o. cuja culmin~ncla 

eclode a partir dos anos sessenta. 

44 



A análise esmiuçada dos principa1s momentos hlstó

rtcos e os seus consequentes correlactonamentos s6cio-~conõm1-

cos onde repassam-se, crlticamente, os resultados das ações 

das "Empresas Religiosas, desde o Sáculo XVI", para em seguida 

destacar-se o longo período dos "Surtos Monocultores" que al

cançam o seu apogeu na coleta da borracha - seu fastígio e de

cl !nio e as "Relações Político-econômicas", intensificadas a 

partir de 1945, .quando acelera-se o processo de 1nternaciona

l 1zaç~o da economia que culmina com o advento dos "Governos 

militaristas" 1ntronizad0s p6~ &4, o pareceram-nos ser de 

transcedental importância para o entendimento das verdadeiras 

razões que levaram, 

Amazônia. 

induziram e motivaram a redescoberta da 
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NOTAS - CAP!TULO 1 

1-

Rattner, ao comentar a suJeiç~o econômica da uPer1-

feriasu em relaç~o aos "Centros" deix~ bem claro a quest~o po-

l!tica que permeia as relações econômicas ao afirmar:

• ••. as re91aes mats ricas e, por tsso mes
mo, ma t s t nf l uentes nos dest l nos po l ít t cos 
da Nação, conseguem impor lets e regulamen
tos que as favorecem economicamente e ft
nancetramente, mutto embora em àetrimento 
das regiões mais pobres. Exemplo típtco 
desse fenômeno foi .a canalização de divisas 
fortes entradas no País através da exporta
ç'ão de produtos da reg 1 ão nordest 1 na - a 1-
godão, cacau, açúcar, etc. - para os cen
tros tndustr1ais da região sul. A política 
de subsídtos que vtgorou principalmente de 
1§47 a 1953, através de favores cambiais 
para a t mportação de equipamentos indus
triais, beneftc1ou, forçosamente, as re
giões em vias de expansão industrial, 
transferindo-lhes as rendas em camb1als, 
enquanto baixava, ainda mats, a renda e o 
poder aquisitivo das regiões tiptcamente 
exportadoras de produtos agrártos". 

2-

ln: Industrialização e concentração econô
mica em São Paulo. Fundação Getúlio Vargas, 
Rio de Janeiro, 1972, pág. 42. <Henrique 
Rattner>. 

Realmente a pobreza "nordestina" em multo preocupa-

va o empresariado paultsta. Para tanto se fazia necessário 

elocubrar fórmulas que solucionassem o problema e, evidente-

aente, contentassem ambos os lados. De modo uníssono, acorda-

vam os empresários que: - era preciso preservar o Nordeste en-

quanto reservatório de recursos naturais: inesgotáveis manan

~tal de mão-de-obra, ao mesmo tempo que: - "um extraordtnário 

r ercado consumidor". Fazta-se, portanto, necessário cutdar pe

~ a sua "sobrevivência" sem, entretanto, permitir sua transfor

~aç~o. A sua estrutura urgia ser mantida a qualquer preço. Js-



Lo é: - nada de dtstr1bu1ção equ1tat1va das rendas auferidas 

ou quatsquer outras "revoluçõés" que desembocassem em mudancas 

no "status quo". 

A respeito do assunto, veJamos o texto de J.~. Ve-

senti n i : 

•o Nordeste, como região problema, é também 
objeto de preocupação da F 1 ESP. Em nome da 
harmon 1 a nac 1ona1 , o empresário pau 11 sta 
propõe a 1ndustr1al1zação dessa região como 
solução para sua pobreza. Em sua percep~'ão, 
o Nordeste é visto como um reservatório 
recursos naturais - mão-de-obra, mercado de 
consumo - a ser aproveitado pe 1 a i ndústr 1 a 
de São Paulo e~ sua. expansão. 
Reafir~d-se continuamente a expansão indus
trial, o crescimento econômico. Tudo o mais 
deve-se subordinar a esse escopo fundamen
tal. A preocupação com as condições de tra
balho, com melhorias nos salários reais ou 
com a partic1pação dos trabalhadores nos 
lucros das empresas é vista como demagogia 
ou populismo. Como af1rmou o presidente da 
F l ESP em novembro de 1955, num discurso 
pronunciado em Porto Alegre durante a Se
gunda Reunião plenária da Indústria, o im
portante é a acumulação e não a distribui
ção: "somos ainda uma nação pobre, com uma 
renda per capita inferior a 7 vezes à da 
Inglaterra e 15 vezes à dos Estados Unidos. 
Nossa preocupação dominante, se queremos 
superar a cr1se de estrangulamento econômi
co a que chegamos, deve ser a de cri ar ri -
quezas é nunca a de distribuir, de uma for
ma empírica e contrária ao mais elementar 
bom senso, aquilo que só existe ~m escala 
trrtsórta < ••• >"Antonio Devisate, presi
dente da FIESP. 
ln: A Capital da Geopol ítlca <Um Estado 
Geográfico sobre a Implantação de Brasília> 

Tese de Doutoramento - Universidade de 
São Paulo, 1984, pág. 251 (José ~illtam Ve
sent1nt>. 
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CAPITULO 2 

A INCOPORAÇXO CAPITALISTA DO ESPAÇO AMAZONICO 

"Ir herança colonial lusitana - onde a reu
nião de Portugal à Coroa espanhola nos fa
mosos "sessenta anos de cativeiro" desres
peitando Tordesilhas, penetrou por quase 
toda a bacia amazônia - deixou-nos unifica
da uma Amazônica de povoamento e esploração 
pontuais, inctpientemente coletora e mer
cantl l. Apenas o surto afêmero da borracha, 
na passagem do século, apôs em destaque, 
pelo que foi capaz de deixar o seu registro 
na fisionomia urbana de Belém e Manaus. As
sim, a Amazônia fez parte do grande vazio 
interior, sujeito apenas à coleta vegetal e 

Janlmal e eventual exploração de algum re
curso m1nural. A ação das forças armadas 
asseguravá a posse e a calma, só perturba
da, de quando em vez, por contatos bel i co
sos entre indígenas, assediados entre a 
"proteção" do missionário e a "exploração" 
do c1v1lizado" 
Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. 
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Das Empresas Reltgtosas do S4culo XVI at4 os Surtos Monoculto

res dos S4culos XVII e XX. 

Historicamente evidenciou-se, desde multo cedo, na 

Amazônia que as relações de trabalho e os modos de produção 

não poderiam ser nos moldes dos utilizados nas capttantas Nor

destinas e Sulinas. 

O modo de produção escravista, fundamentado no ne

gro africano e na lavoura cana,•teifa, requeria solos de quali

dade adequada~ capitais, elementos que a princípio não se fi

zeram presentes no norte, onde a possibilidade de sucesso era 

representada pelas esp4cies animais e vegetais, que se encon

travam disseminadas ao longo. dos vales da bacia amazônica. A 

atividade coletora deveria substituir a agrária. Os meios para 

Implementá-la seriam os indígenas, senhores da floresta e co

nhecedores dos seus segredos e dos seus intrincados meandros. 

O cacau silvestre, essências aromáticas, medicinais 

e mais um cem número de produtos alimentícios, de origem ani

mal, passaram a constituir objetos de interesse comerciais de 

exportação para Portugal que vta assim uma possibilidade de 

substituir os fornecimentos recebidos, primitivamente, da isi~ 

e reconquistar o mercado das especiarias que havia perdido. 

Entretanto os aldeamentos onde encontrar os resga

táveis não se distribuíam nas cercanias de Belém mas, no ser

tão interior, multas léguas distantes da posição militar de 

Castelo Branco. Era preciso consequentem~nte, ar a esse mesmo 

lnlerlor para obter a força de trabalho servtl. As tropas de 

resgates começaram ent~o a penetrá-lo, devidamente autorizadas 

pelos Govornadores e assistidas pelos religiosos que se encar-



~gara~ de verificar da legalidade da aquisiç~o. Relegando pa

ra segundo plano os objetivos econômicos a operaç~o represen

tava, em última análise, a própria ampliaç~o de bases físi

cas, territoriais e p_olíticas. <Reis 1979:15> 

A escravidão e os choques resultantes com o apresa-

1ento dizimavam as tribos, destruindo os braços indispensáveis 

b expedições de .coleta. Sómente as moléstias de surtos epi-

dêmicos, introduzidas pelos europeus, entre 1743 e 1749, pro-

vocaram o extermínio de 40. 000 índios em todo o vale. 

Das dificuldades de relacionamento, cada vez mais 

crescente, e dos choques de interesses entre colonos e i nd ( ge

n~, redundavam o insucesso da empresa coletora num flagrante 

contraste com o sucesso alcançado pelo~ Jesuítas e demais mis

sões rel igºiosas que adentrando o vale foram conquistando todo 

o interior amazônico implementando a coleta, a . caça e a pesca, 

criando aldeamentos e desenvolvendo atividades agrícolas. As

sim, em 1G39 fazem-se presentes no Solimões; 1G35 - 1G57 

1&58 - 1739 e 1745 devassam o Rio Negro; 1659 o Rio Tapajós; 

1709 o Rio Jari; 1722 alcançam Q Rio Madeira, até a local idade 

Santo Antonio das Cachoeiras, 1727 alcançam o Rio Branco . Esse 

ciclo jesuítico, rumo ao Oest.e, ensej~ em 1752 a implantação 

da Aldeia de São Francisco Xavier, às marges do Javari. A de

cadência dessa a 1 dei a permitiu, ·com o que dela restou, a fun

dação da Aldeia . de São Fran.cisco .Xavier de Tabatinga ~s mar

gens do Sol imêSes. <Serafim Leit.e, 1943:421> <Figura 1>. 
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EXPlllNSÃO DOS JESUÍTAS NO NORTE DO BRASIL 
r sic.ULOS VYH - XVIII J 
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Enquanto os colonos amargavam insucessos e eram pe-

nal1zados com todos os tipos de carestia, as ordens religio-

sas, segundo NunesJ Dias, ativas e empreendedoras, repletas de 

privilégios e benesses, senQoras do elemento humano principal, 

o !ndlo, que sabiam atrair e guardar para si, tinham em 1751, 

Início do governo de Mendonça Furtado, seus estabelecimentos 

em franca prosperidade 

• Os padres Jesuítas praticavam o comér
cio abertamente e em escala respeitável. Do 
negócio dos religiosos não resultava lucro 
para o Estado, visto que estavam isentos do 
pagamento do dízimo, quer de gêneros que 
extraíam do sertão, quer dos que produziam 
suas terras e fazendas" <Nunes Dias, 
1971:138>. 

Na segunda metade do século XVIII os missionários 

Ignacianos detinham consideráveis fortunas mater1a1s, repre-

sentadas em gado vacum e cavalar: 25 fazendas, três engenhos e 
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uma olaria. 

Verificou-se que o montante em dinheiro apurado nos 

sete · currais de gado, inventariados em 1759, foi de quase 300 

contos de reis, exatamente 289.442$500 réis, assim distribuí

dos: 282.397$500 da venda de 134.475 cabeças de gados vacum e 

7.045$000 provenientes de 1.409 cabeças de gado cavalar. Soma

da esta lmport~ncla aos 40.938$8&0 réis oriundos dos rendimen

tos das 25 fazendas, 3 engenhos e 1 olaria, opera-~e a cifra 

de 330.381$3&0 réis. <Nunes Dias, op.cit. :152> 

Dominando completame~te . os meios de produção e cir

culação das mercadorias, os missionários comercializ~vam dire

tamente com os importadores · europeus, amparados que eram por 

leis próprias, plena autonomia e o absoluto monopólio de um 

importante grupo de produtos .como: ~mbar, tar-taruga, baunilha 

e outras drogas. Delineia~se assim, a formação de um autêntico 

e poderoso império missionário dentro da Amazônia, justifican

do-se a atitude tomada pela Cãmara Municipal do Pará ao procu

rar junto ao Governo de Lisboa tirar aos padres a jurisdição 

temporal. · Cabia à Corôa, pelo menos, impedir o comércio nas 

mlss~es com os índios e as colheitas de cravo e cacau, para o 

sustento das Ordens. Em face do conflito a realeza, diminuída 

em sua autoridade, tomou posição1. A Colônia era um patrimônio 

da Corôa, não das Ordens religiosas. Ademais, a batalha entre 

moradores e missionários era incompatível, pelas resultantes 

que gerava, com a obra que o estado se propunha realizar. <Nu

nes Dias, op.cit.: 13&/137> 

Ademais, os religiosos já haviam desbravado os ser

t~es, descobertos as trilhas e caminhos às especiarias e dro

gas e iniciado um processo de acumulação prtmttiva, amealhan

do bens e capitais . 
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Expulsar os religiosos e tomar pulso dos seus negó-

cios, sequestrando os seus bens e utilizando os meios de pro-

dução pareceu ser, num dado momento, a grande preocupação dos 

colonos e dirigentes da colônia nortista. 

•o estabelecimento da Companhla do Grão Pa
rá e Maranhão foi, sem duvida, a melhores
tratagema do Marquês . do Pombal para l lvrar 
o Estado da ingerencia dos religiosos nos 
negócios seculares. Representa, outrossim, 
uma inteligente manobra para libertar o 
reino da perniciosa ação dos mercadores es
trangeiros, sobretudo dos chamados comissá
rios volantes a serviço dos Interesses in
gleses" <Nunes Dlas op.cit.:165>. 

Entretanto a ação Pombalina não redunda, de pronto, 

em transformações estruturais nas relações de trabalho e de 

" 
produç~o e nem tão pouco permite a expansão de bens e riquezas 

e nem livra a amazônia do atrelamento aos interesses mercanti-

listas imediatistas. A Companhia introduzida troca o monopólio 

missionário e escravocrata indígena pelo monopólio mercantl-

11 st.a e escravocrata afr 1 cano. 

Na essência mudam-se apenas alguns figurantes pois 

o enredo contin~a o mesmo. A base das exportações continua 

sendo os produtos vegetais.da coleta disseminada e predatória. 

Não há grandes benefícios sociais a assinalar. ln-

troduz-se apenas um novo elemento na composição ~tnica e cul-

tural: o negro. As relações continuam expoliativas e a coloni-

zaç~o segue, agora sob um novo comando, com o mesmo objeti-.-

vo: o 1 ucro f ác i l e imedi ato2 

• .•. o lucro colonial para além da lucrati
vidade normal do comércio <"lucros avulta
dos com pouco trabalhon); e sobretudo, os 
efeitos negativos para a formação de uma 
autêntica camada empresarial" <Novais, 
1979:253). 

Em suas observações, Novais enfatiza o imediatismo 

dos comercialistas portugueses da época e das dificuldades de 
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se formar uma autêntica mentalidade empresarial e cujos refle

xos faziam-se sentir nas relações de mercado, onde demonstra

vam i~eficácia em competir externamente. 
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Surtos Monocultores, do Cacau à Borracha 

Na segunda metade do século XVIII, adentrando o 

XIX, o cacau toma grande ênfase na Amazônia. Incenttvos gover-

namentais, liberação para exportação com isenções dos direitos 

alfandegários e outras medidas visavam mottvar os colonos ao 

plantio racional · do produto. Entretanto, 

"... a despe •to d.as medidas adotadas, os 
esforç~s governamentais não foram coroados 
de êxito, para o estabelecimento de planta
ções ordenadas. Preferiu-se o extrativismo 
do cacau, através da organização de expedi
ções de simples coleta do produto silves
tre. Medida mais realista, apesar de ime
diatista, face à grande difi lculdade de 
mão-de-obra .e as grandes incertezas do em
preendimento, difilcultado pela escassez de 
braços . para o transporte do produto para 
Portugal" <Alvares-Afonso, 1979:3> . 

Muito embora pecando pela ausência de racionalida

de na· atividade agrícola, mesmo assim 

" o cacau distingui-se no volume e no 
valor dos gêneros exportados de Belém para 
Lisboa. De 175ó a 1777 os navios da Compa
nhia <Companhia Geral do Grão Pará e Mara
nhão> transportaram 138 carregações de ca
cau, cravo e café, engrossados com os de
mais produtos tropicais, mercantilizáveis 
da Amazônia: salsa, couros em cabelo, ata
nados, oleo de copaiba, açucar, aguardente, 
tabaco e madeiras de Lei. 
Predomizr,aram os três prlmetros com uma es
magadora proemtnência"<Nunes Dtas,op.ctt. 
r292) . 

Depreende-se disso tudo que o modo de produção co

lonlal ista permanecia calcado numa monocultura cujo produto 

variava de acordo com as oscilações de mercado e com a ·sobera-

na vontade emanada dos centros de compra. 
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Das madeiras tintoriais às drogas e essências tro-

picais, passando por uma variada gama de produtos, chega-se à 

exploraç~o do cacau acionando-se, dest'arte, os ciclos alter-

nativos das monoculturas que tem suas intensidades desenvolvi-

das de acordo com os propósitos norteados pelos interesses me-

tropo l i ta nos 

Agora é a vez a hora do cacau para a Amazônia. No 

período mencionado (175& a 1777) o total das exportações cor

respJderam a 2.192.979$481 réis dos quais o cacau representou 

1.339 : 808$209 réis, ou -seja: ó1 por cento das exportações. 

Mas não durou muito a euforia cacaueira. Intrinca-

dos mecanismos internos e externos são acionados e as oscila-
• 

ções no preço do produto atingem Belém, muito antes que o mes-

mo fenômeno ocorra em Amsterdã, centro internacional de com-

pra. 

"De 3.100 réis por arroba em 1805, a cota
ção do produto no porto paraense cai para 
2.600 em 1809 e 2.280 réis em 1822: nesse 
interegno, passa por 2.100 réis em 1813 e 
por 2.000 réis em 18J6. Em Amsterdã, o pe
riodo de 1800 a 1813 é de ascenção (1799: 
1,05 florins por libra-peso; 1813: 2,08 
florins>: só entao se inicia o decl fnlo, 
repriminqo o preço até 0,78 por 1 lbra, em 
1818. Ora, .de 1805 a 1822 as exportações 
amazônicas de cacau perfaziam em média 58X 
das exportações teta is em va 1 or. A contra
ção drástica do preço não podia deixar de 
influir grandemente sobre a renda internan 
<Santos, R., 1980:28>. 

Os outros cultivos tropicais, como arroz e algodão 

encontraram a forte concorrência da produç~o norte americana 

que, · utilizando técnicas de manejo e plantio superiores, ga

nham os mercados. 

Quanto' ao café, tudo parece indicar que as condi-

ções ambientais n~o favoreceram o seu desenvolvimento, pois 

figurando nos embarques ao tempo da Companhia Geral do Comér

cio, deixou de fazê-lo nos períodos de 1813 as t815 reapare-
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cendo, timidamente, com médias anuais inferiores a 50 tonela

das, no período de 181& a 1818. 

O aç~car, também importante produto tropical, tinha 

a sua produç~o cQntrolada desde 17&1 com o sentido de favore

cer os produtores tradicionais como: Bahia e Pernambuco e so

fria a aç~o concorrencial da produç~o que supria a demanda in

glesa e parte dos mercados europeus. Registre-se ainda a en

trada no mercado, do aç~car oriundo da beterraba, e a evoluç~o 

produtiva da ind~stria açucareira da Luisiana Estados Unidos. 

A borracha, outro produto dos trópicos, ensaiava os seus pri-

melros 

pauta 

24% em 

passos no mercado internacional, representando-se na 

das exportações com ló,óX, no ano de 1838, e alcançando 

1848. 

Esse período de press~o descendente, nos preços dos 

produtos da Colônia, comprime as exportações amazônicas até o 

ano de 1840 fazendo com que estas decrescessem de 181.871 li-

bras ouro no ano de 1805 para 88.484 em 1838; registra-se uma 

pequena elevaç~o. no ano de 1840, quando o volume das exporta

ções atinge 140.402 libras ouro. <Santos, R., op.cit. :28/30> 
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A Euforia Gomífera e a Def1n1ç~o de Novas Frontetras 

A expans~o positiva da demanda registrada após a 

descoberta da técnica de vulcanizaç~o, reativa a economia ama-

zonense intensificando a busca da borracha. 

Instala-se o período da euforia gomffera ou o "Ru-

berboom" onde se utiliza a farta m~o-de-obra dos retirantes 

nordestinos - "os degredados filhos da sêca". <Souza, 1980:54 

et Souza & Al li 1, 1983: 58> 

•A oferta regional, de íniclo limitada a 
artigos rudimentares de borracha, expandiu
se notavelmente até 1875, fazendo forte 
apelo a uma organização produtiva do tipo 
escravagista, da qual o índio constrangido 
foi o primeiro e principal sustentáculo. 
Montou-se com base no uso de grandes · quan
tidades de mão-de-obra e avanços multo len
tos de produtividade física. Foi assim que, 
de pouco mais de 5.000 indivíduos ocupados 
por volta de 1850 a borracha passou a exi
gir, em 1870, mais de 31.000n <Santos, R., 
op.cit.:75>. · 

A expans~o linear ordenada pelos cursos d'agua, se-

gue agora vigorosamente para o Oeste. A Amazônia Ocidental se 

vê trilhada pelos co 1 etores de látex. 

"A dispersão ecológica das árvores gomffe
ras implicava na dispersão ecológica dos 
seringueiros e cauchelros. Tratava-se de 
transformar o látex em borracha, a natureza 
em mercadoria. Nesse processo, o que so
bressaía, com o elemento principal do pro
cesso produtivo, era o seringueiro. Em seu 
trabalho repousavam os outros trabalhos. 
Sobre o seu ganho minguado repousavam os 
outros ganhos, maiores ou menores, do se
ringal ista, aviador e e~portador" Clanni, 
1978:44/45). 

Esse sistema favorecia e reforçava a posiç~o de mo-

nopólio por parte do seringalista e expunha o trabalhador à 

sórdida submiss~o e implacável · expropriaç~o de seu trabalho. 

Trabalhador escravo, continuamente endividado com o patr~o. 
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•Quando se tratava de seringueiro de origem 
nordestina, o endividamente começava a efe
tivar-se desde o inicio da arregimentação 
do trabalhador, lá em seu Estado de origem" 
Clannl, op.clt.:4ó>. 

Esse processo de subordinação estabelecia cadeias e 

conexões que terminavam nos banqueiros nacionais e internacio-

nals. A corrente de dependência articulava-se entre: serin-

guelro, coletor de látex, e o seringalista, através do barra-

ção. 

•o contrato, ou regulamento, que vi ncu 1 ava 
o ser 1 nguei ro ao ser 1nga1 i sta, estabe 1ec1 a 
multas e proibições sobre todos os aspectos 
principais das relações entre ambos. Esti
pulava que o trabalhador só pode comprar no 
armazém do barracão, n~o podendo comprar a 

· qual quer outro, sob pena de passar pela 
multa de 50X sobre a Importância comprada" 
(Jannl, op. cit.: 47>. 

Por outro lado os exportadores de borracha, locali-

zados nos grandes ·centros, representavam a força dos capitais 

nacionais e internacionais, financiavam as casas aviadoras 

que, por sua vez, forneciam e abasteciam os seringalistas. 

A aglutinação de duas grandes vertentes: a primeira 

a grande reserva de mão-de-obra nordestina, secularmente víti-

ma dos profundos desequilíbrios sócios-políticos e agravada 

pelas secas períodicas; e a . segunda - a elevação do preço da 

borracha no mercado internacional; repercutiram na composiç~o 

numérica e qua1"_ itativa da população da Amazônia fazendo com 

que crescessem, no período de 1872 a 1900, de 329.000 para 

&95. 000 hab 1 t antes. 

"Descontado um crescimento vegetativo pro
vável de um por cento, o Influxo externo 
teria s 1 do de 2&0. 000 pessoas" < 1ann1 , op. 
ctt. :49>. 



Após a segunda metade do . século XIX os coletores de 

borracha devassam .os seringais nativos dos rios: Pur~s, Juruá, 

Acre, Tarauacá, Xapuri, Iaco e Abun~, ramificando-se nos aspa-

ços inter-rios e ocupando, ainda que de maneira desordenada e 

ass t stemática, o vale Amazônico . <Figura 2> 
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A iniciativa particular encarregava-Se de incorpo

rar, de fato, mais de cento e cinquenta mi 1 quilômetros qua

drados ao território brast leiro, definindo o atual contorno do 

espaço nacional . . A quest'ão de Direito foi resolvida pelo Tra

tado de Petrópolis de 1903, no qual mediante indenizaç'ão em 

dinheiro, terras e construç'ão da ferrovia ligando o Mamoré ao 

Rio Madeira, além de outros acordos, a Bolívia reconhece a 

posse brasileira sobre o atual Estado do Acre. (da Silva, 

1%2: &7): 

1981: 3) . 

<Souza, 1980:55): <Santos, R., 1980:94): <Modesto, 

A ferrovia Madeira-Mamoré possibilitava o contorno 

do trecho encachoeirado do Rio Madeira permitindo o escoamento 

da borracha boliviana até Porto Velho, onde através do Madei

ra, alcançaria os portos do Amazonas e o Oceano Atlântico. 

<Figura .3) 

Essa ferrovia que prestou inestimáveis serviços à 

Amazônia, disseminou ao longo dos seus trilhos, estações de 

apoio, muitas das quais em estratégicos pontos de confluências 

de rios, entrocamentos de rotas e trilhas de coletores, tais 

como:- Gúajará-Mirim; Bananeiras; lata; Pau-Grande: Laje: Vila 

Murtínho: Madeira: Ribeirão: Chocolatal: Periquitos: Taquara; 

Penha Colorida; Abun'ã: Três lrm'ãos; Caldeirão: Jac1-Paraná: 

S'ão Carlos; Pedra Canga, _Teotônio. A maioria dessas "paradas" 

ferroviarias Já fazia gravitar tímidos aglomerados populacio

nais que, por certo, transformar-se-iam em cidades, caso não 

ocorresse a extinção da ferrovia. Os pontos que se safaram, 

graças a somatár1a de uma série de outros elementos v1v1ftcan

les, foram principalmente os poslc1onados nos limites extrema

dos dessa ferrovi~. GuaJará~Mtrim sentinela avançada em nossos 
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limites setentrionais e a atual cidade de Porto Velho que tem 

a sua gênese ligada à história da Estrada Madeira Mamoré. Esta 

cidade, segundo ,cantanhéde. 

". . • está 1 nt l mamem te l i gad a àquela estr a
da, que não se pode falar ou escrever sobre 
uma sem fazer referências à outra. t que 
nasceu o povoado, depois vila, sede de mu
nicípio, cidade e hoje capital do Terrltó
rlo Federal do Guaporé, com o estabelec1-
11ento dos escr i tór los da \l l ti ma Empresa 
contratante dessa Estrada e o ,assentamento 
dos trt lhos no marco zero da vi a-férrea" 
<Cantanhede, 1905:17). 

Os relatos de cronistas e moradores da região são 

un~nlmes em enaltecer a extra~rdinária import~ncia e signifi

cado da ferrovia como principal veículo de comunicação e inte-

graçlo inter e intra-region~l, permitindo a circulaçao de pro-

duçlo agrícola e o escoamento da borracha e demais produtos 

tropicais. Graças ao fluxo ferro'Viário a cidade de Guajará-Mi-

rim se transformara, dada . a sua estratégica localização, 

". . • num centro de abastec l mento par a todo 
o Oriente da Bolívia. Basta dizer que uma 
~nica firma daqui recebia mensalmente mil 
sacas de açucar, cinco mt l sacas de sal, 
sem falar no querozene e no café" <Queiroz, 
1981:34). 
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l Decadênc 1 a da Borracha e seus ref 1 exos 

Todo um sistema urdido sobre a primitiva coleta de 

lRex, espalhado através de milhares de quilômetros e voltado 

exclusivamente ao mercado consumidor exterior. Nenhum esforço 

no sentido de melhoria nas técnicas e nos sistemas de explora-

ç~o. Nada real~zado no sentido de estruturar a atividade em 

bases racionais, criando-se usinas de beneficiamento, centros 

Industriais que pudessen-, absot--ver · a matéria-prima ou apl 1can

do-se em pesquisas. Preferiu-se, isto sim, ater-se às depen-

dências externas, e ao inexorável determinismo econômico, res-

qu!cio de longos séculos de colonialismo. 

" Não se fêz~ porém, na Amazônia, qual
quer trabalho no sentido de transformar a 
técnica de produção da borracha. Continua
vam os métodos empíricos de extração do lá
tex, das gomas e do seu primeiro tratamen
to. Não se fez a cultura das árvores que as 
produziam. Os preços por que se efetuavam 
as vendas para o exterior cresciam dia-a
dia. Os mercados compradores trataram de 
reagir. Como reàgir? PLantaram a espécie 
gomífera no Oriente, em possessões inglê
sas, francesas e ho 1 andes as. Em 1910, a 
produção do Oriente comparecia aos mercados 
consumidores. Eram apenas algumas tonela
das. Em 1914, todavia já superavam a produ
ção amazônica. Os preços, pela abundãncia 
do produto e pela própria mão-de-obra bara
ta do Oriente, caíram. Não podíamos ofere
cer resistência. Não nos tínhamos aparelha
do para a competição. Estávamos despreveni
dos. Começou a decadência" <Reis, 1971:99>. 

A partir de 1912, decrescem as exportações de bor-

racha, marcando o fim do semi-monopólio amazônico e a ascenç~o 

dos produtores ortetats. Citemos os indicadores estatísticos 

refe~entes aos anos de 1912 e 1913: 
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TABELA 3 

EXPORTAÇÃO DE BORRACHA (1905-1913) TON. 

ANOS BRASIL ORIENTE 

1905 35.000 145 

1906 36.000 510 

1907 38.000 1.000 

1908 39.000 1.800 

1909 42.000 3.600 

1910 40.800 8.200 

1911 37.730 14.149 

1912 42.410 28.518 

1913 39.310 47.618 

FONTE: FERREIRA, 1981:318 

Roberto Santos, ao abordar o assunto, enfatiza que: 

•o fenômeno astático é que a produção subiu 
de 3.000 quilos em 1900 para acima de 
28.000.000 de quilos em 1912. No ano se-
guinte, ultrapassou de muito a produção 
brasileira, com quase 48 milhões. No subse-
quente, passou à frente, por mais da meta-
de, da produção somada do Brast l, .(frica e 
América Central, com 71 milhões de quilos. 
Em mais um ano apenas de atividade alcançou 
68X da produção mundl al: em 1919, já def 1-
n 1t1 vamente marginalizada a Amazõn ia, esse 
percentual se elevou a 90X" <Santos, R., 
.ºP. e 1 t. : 237 > • 

Perdia assim a Amazônia a sua sustentaç~o econômi-

ca, deixando transformar os resultados das relações fundamen-

tadas num extrativismo primevo e escorado na expropriação do 

trabalho. Refletindo sobre a ação de tão obcecada e primitiva 

atividade, Leandro Tocantins afirma que: 

•o impacto produzido na sociedade amazônica 
pela exploração extrativista e comerciali
zação da borracha foi considerável. Sobre
tudo, nas duas capitais: Belém e Manaus, 
para onde se canalizavam quase todos os re
cursos econômicos, enquanto que o interior 
aulto pouco se beneficiaria com esse ex
traordinário surto de progresso, que se 

. COHtuma denominar de cicio do ouro n~gro" 
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<Tocantins, 1971:185>. 

Essa sociedade capitalista-burguesa, surgida a par-

tir do século XVII, caractertzou-se·pelo imediatismo dos seus 

propósitos, n'ão se interessando pela preservação dos recursos 

natural~, pela distribuição mais equitativa das rendas auferi-

das e, nem t'ão pouco, pelo aperfeiçoamento do sistema produti-

ro. A preocupação com o ganho fácil, exploração da força de 

~rabalho, farta e pouco exigente e a inconsequente e fútil de-

Donstração de luxo e ostentação, foram as características des-
' . 

1e sistema que se al .imei~ou d~ sefva da hévea, dos generosos 

'rutos do cacau e do s _angue e suor de milhares de indígenas e 

1ordest i nos3. 

As observações de Penteado sobre o Estado do Amazo-

1as, em 1955, ressaltam a precariedade dos espaços produtivos, 

, exiguidade de equipamentos, mão-de-obra e pessoal técnico 

xistente, onde para uma área cultivada de 2.009 hectares, 

onstatou o seguinte quadro: 

servaç'ão: 

Colonos Ativos• ......•......•.......•... 595 pessoas 

Tratores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 10 uni d. 

Implementes a Tração Mecanica ..•....... 09 uni d. 

IMplementos a Tração Animal 04 uni d. 

Enxadas, enxadões, terçados, foices, machados, pi

caretas, serras, plantadeiras, etc .. 5.245 

o que, diga-se de passagem, mereceu a seguinte ob-

•vê-se que poucos são os colonos e que o 
equipamento é multo pobre: produzem pouco, 
pois carecem de orientação, já que os qua
dros de pessoal técnicos são reduzidos <26 
agrônomos, 3 engenheiros f lorestals, 4 ve
ter1nártos, 3 naturalistas, 35 técnicos. 
agrícolas e se encontraram concentrados em 
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Manaus (47 elementos, enquanto que no inte
rior estão somente 24>. Parece-nos claro, 
portanto, que é necessário por em prática 
um planejamento de colonização global do 
Estado; os números são crus e revelam uma 
realidade entristecedora. Por outro lado, 
carece o Amazonas de mão-de-obra qualifica
da, para todos os setores de sua vida eco
nOmica ... n <Penteado, 1970:44/45>. 

Já no ano de 19&0, Tupiassu enfatizava a desigual 

dl str 1 bu i c;'ão popu l acional em todo o Amazonas, afirmando que: 

" 70 por cento da população amazônica 
vlvia em apenas 30 por cento do território 
regiona 1 • Por seu turno, o anecúmeno re l a-
t l vo exibiria apenas 7&0.000 habitantes pa-
ra uma área superior a 4.000.000 km <Tu
piassu, 1971:255>. 

E mais recentemente, em 1970 Souza Keller ao anali-

sar aºevoluc;ão populacional amazônica põem em destaque a len-

tldão de sua progressão numérica, em comparação com o Sudeste, 

por exemp 1 o, quando afirma: 

"O aumento absoluto da Regi ão d~ 1872 a 
1970, durante um séc~lo, portanto, foi de 
apenas de 3.317.903 habitantes em contras
te, por exemplo, com a Região Sudeste cujo 
"incremento populacional foi da ordem dos 30 
milhões de habitantes ou do Nordeste com 20 
milhõesn <Keller, 1977:170>. 

A mesma autora destaca ainda o caráter essencial-

mente ocasional e fortuito dos movimentos migratórios em dire-

çtio à Regi 'ão Norte, sempre cond i c i on ados a surtos de det.erm i -

nadas explorac;aes econômicas e que marcaram profundamente a 

história amazônica. 

Sempre sujeita aos fluxos e refluxos na sua expan

são demográfica, a Amazônia manteve uma certa regularidade, em 

relaç~o ao crescimento populacional brasileiro, demonstrando, 

acima de tudo, o.seu baixo incremento numéricoequaJlitativo. 
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Assim é quem, na década de 1940 a sua população representava 

apenas 2,8 por cento do total bras1 letro: o mesmo percentual 

~glstra-se em 1950 <2,8X>, entreta~to no ano de 1960 tntcta-

se um processo de queda gradual, caindo para 2,7 por cento e 

chegando a 2, 5 por cento em 1970 e a pen as 2, 4 por cento em 

1980. 

Entretanto, na medida em que essas análises res-

trlnjam-se unicamente ao seu crescimento interno - não se to-

mando como parâmetro a expansão demográfica brasileira - veri-

fica-se um sigintficativo, aumer .... o populacional a partir da dé

cada de 50, como podermos observar na Tabe 1 a 4: 

TABELA 4 

EXPANSÃO POPULACIONAL DO BRASIL 

% DE EXPANSÃO EM 
ANO POPULAÇÃO RELAÇÃO AO ANO 

ANTERIOR 

1872 332.847 

1890 476.370 43,1% 

1900 695.112 45,9% 

1920 1.439.052 107,0% 

1940 "1.462.420 1,6% 

1950 1.844.655 -26' 1% 

1960 2.561.782 38,9% 

1970 3.603.860 40,6% 

1980 4.923.400 36,6% 

FONTE: Anuário Estatístico do Brasil - 1980 -
FIBGE. 

Em termos de crescimento populacional, comparando-

se com as demais Regiões brasileiras, a Amazônia - como um to

do há séculos amarga um processo de estagnação, salvo, é 

claro, quando levando-se em conta as suas peculiaridades, in

tentamos processar análises tópicas e isoladas dentro do gran-
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de contexto da Região Norte - tomando-se, a quiza de exempli-

r1caç1o - a expans'ão populacional do atual Estado de Rondônia 

que em 1950 era de 3ó.935 e alcançou 859.205 habitantes em 

1985: ou ent'ão, destacando a extraordinária concentração popu-

lac1onal dos grandes polos amazônicos: Belém com 1.120.777 ha-

bltantes e Manaus com 834.541 <segundo estimativas de popula

ção residente em 01/07/85 - segundo os municípios do Brasil -

1.8.G.E.>. Mas de um modo geral o subpovoamento, a dispersão 

dos aglomerados populacionais e o seu baixo dinamismo econômi-

co continuam refletindo os arranjos espaciais, que nada mais 

são do que frutos dos surtos monocultores e das coletas disse-

minadas que vem ocorrendo ao longo de um processo histórico, 
li 

cujas relações tomaram uma nova dimens'ão somente após a déca-

da de óO. 

•1 estrutura urbana da regi 'ão norte, que 
apresenta suas cidades dispostas linearmen
te e de maneira esparsa ao longo dos gran
des vales, é reflexo de uma área subpovoada 
e de baixo dinamismo econômico, onde so
bressaem apenas dois grandes centros: Belém 
- que é considerada a metrópole da Amazônia 
- e Manaus, que juntos absorvem mais de 50 
por cento da população urbana da região. 
Nesse espaço, onde as cidades de porte mé
dio pral i camente n'ão existem, há numerosas 
cidades de pequeno porte, dispersas ao lon
go das principais vias de acesso ao inte
rior e que s'ão um retrato do processo de 
ocupação que se desencadeou, em grande par
te, na fase áurea da borracha• <Ferreira, 
1977: 22>. 

Historicamente isolada do contexto do crescimento 

econômico brasileiro e, dentro da organizaç'ão espacial capita-

lista, desempenhando uma funç'ão de complementariedade, como 

fornecedora de matérias-primas que visam abastecer as necess1-

dades ditadas pelo industrialismo do Centro-Sul, a Amazônia -

no período de 1939 a 1955 - atrela-se ao mercado nacional, 

passando a manter intercambios que lhe permitem manter um so-

fr(vel equilíbrio interno registrando-se, inclusive, sensíveis 
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~crésclmos nas rendas oriundas do setor agrário, corno bem de-

aonstra Ui lson Cano: 

wA região Norte apresentaria o pior desem
penho: sua participação cairia de 3,3X para 
apenas 1,óX e possivelmente sua renda agrí
cola teria diminuído em 12,3X entre 1939 e 
1955. A razão fundamental dessa queda pod~
ri a em parte ser explicada pelo comporta
mento depressivo de seus principais produ
tos de exportação ... 

Assim o mau desempenho da região NOrte 
teve fundamento no comportamento da demanda 
externa, tanto na quantidade exportada 
quanto, principalmente, dos preços. Essa 
crise só não teve dimensões mais profunda 
graças ao fato de que desde o Início da Se
gunda Guerra, a Amazônia começa a integrar
se mais ao mercado nacional, não só em ter
mos de encontrar mercado substituto para a 
borracha, mas também de abrir novas frentes 
, como por exemplo, as crescentes exporta
ções de fibras duras <guaxima, malva e JU
tS> para o Centro-sul do país, onde despon
tava o mercado paulista, comprador de pelo 
menos dois terços da produção de borracha e 
de fibras duras da Amazônia" <Cano, 
1985:216/127). 

~ assim que o porto de Belém passa a desempenhar um 

pape 1 de suma i rnportãnc ia como elo conector entre os produto-

~s amazonenses e os compradores sulinos, ratificando a sua 

estratégica posiç'ão de 
J w porto redistribuidor com destacada 

função regional" <Penteado, 1973:174>. 

O atrelamento às demandas internas, condicionaria, 

como não poderia deixar de ser, todo um processo desenvolvi -

mentista da amazônia, cerceando possibilidades de implementa-

ção industrial e reservando-lhe a funç'ão de simples fornecedo-

ra de matérias-primas que seriam Industrializadas, principal-

mente em S'ão Paul o. 

wsão principalmente matérias-primas, base 
de multas indústrias paul~stas e ~ariocas, 

que aparecem naquela re 1 ação, em que se 
destacam a borracha <brutas, fina e líqui
da>, couros diversos, fibras vegetais <de 
malva e uac1ma), madeiras diversas e óleo 
vegetal. Para Santos e Rio de Janeiro, o 
porto de Belém se constitui num importante 
"foreland" de matérias-primas: mas, para o 
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porto de Belém, Santos e Rio são os portos 
mais importantes de seu foreland nacional, 
Já que receberam 15,25 por cento de suas 
exportações, que, somados aos 74,8X absor
vidos pela exportação dirigida para o "hin
terland" de Belém em 1966, deixam apenas 
9,93 X para o nordeste e o sul do Brasil. 
Em outras palavras, os portos de Santos e 
R 1 o de Janeiro receberam 60, 52X do vo l u·me 
das exportações rea 1 i zadas para o "fore-
1 and" nacional do porto de Belém ... " 
(Penteado, op.cit.:183/184>. 

As raízes das dependências internas que ent'ão se 

est.abelecem, s'ão encontradas quando anal isa-se o processo his-

t.ór!co que culminou na concentração industrial no Sul do Bra-

si!, no eixo Rio - S'ão Paulo e mais t.ardem, Belo Horizonte. 

~ses aglomerados econômicos n'ão só foram frutos da acumulaç'ão 
,. 

capitalista, como do poder que se encarrega de organizar os 

e~aços produtivos internos de acordo com as "vitais necessi-

dades de expansão", incumbindo-se de def 1 n ir tácitos zoneamen-

tos funcionais com objet ~ ivos de abastecer com matéria-prima, 

farta e de baixo custo, as i nd\1str ias do Sul ; serv 1 r também 

como depósito de m'ão-de-obra abundante - exército industrial 

de reserva - bem c~mo habilitar-se economicamente, para consu-

11ir os produtos 1 ndustr ia li zados pelo Sul. 

"O progresso industrial do Sul desviou o 
comércio amazônico dos seus tradicionais 
clientes do exterior, ligando, assim, a vi
da econômica da região a um mercado nacio
nal uno ... 
Essa alteração, embora sendo a raiz do lon
go caminho da Integração regional ao pro
cesso de desenvolvimento nacional, não po
deria mudar, de pronto, nem automaticamen
te, a situação de economia periférica, ago
ra girando em torno do ceritro tnduitrial do 
sul do país. Isto, se por um tâdo criava as 
bases econômicas da unidade nacional, pos
sibilitava, também, nas zonas de produção 
de artigos primários, o aparecimento de um 
compreensível mas perigoso sentimento de 
revolta contra o sul Industrial, fruto da 
exploração capitalista de que contlnum ví-
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TABELA 05 

limas as regiões pobres e atrasadas, . senti
aento esse expresso através de tendências 
regionalistas extremadas e objetivamente 
conflitantes . 
•.. Além dos conflitos de interesse que se
param e chocam produtores amazõn i cos de 
borracha e Juta, com consumidores sul lstas 
daquelas matérias-primas, queixa-se, ainda 
a região de prosseguir financiando, através 
de seus saldos no comércio exterior, o 
crescimento daquele parque Industrial já 
formado, desenvolvendo assim, ainda mais a 
parte Já desenvolvida, sem contrapartida em 
seu favor. No período, foi a seguinte a po
sição das várias regiões no comércio exte
rior do país" 
COsires da Silva, 192&:12&>. 

PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO BALANÇO DAS EXPORTAÇÕES 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDOS 

TON. US$ 1. 000 TON. US$ 1.000 US$ 1. 000 

Amazônia 247.276 10.315 97.388 5.936 Positivo: 4.379 

Nordeste 122.022 21.064 268.363 15.347 Positivo: 5.717 

Sul 779. 782 233.762 2.796.939 289.783 Negativo: 56.021 

(Idem, Ibidem: 126). 

Esses indicadores patenteiam a Divisão Interna do 

~abalho, onde as "regiões periféricas" assumem, decisivamen-

te, as funções de "abastecedoras dos "Centros" e de corisumido-

res dos excedentes não exportavéis dos espaços industrializa-

dos. E como as relações, dentro das "economias dependentes", 

as áreas produtoras de matérias-primas ou gêneros alimentícios 

não recebem a necessária contrapartida passam a bancar, numa 

contradiç~o bem característica do sistema, o "crescimento" 

econômico e tecnológico dos centros hegemônicos. 
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Insistindo ainda nos índices, acima referidos, 

consta'1é-se que 
cJS 
($31.379.000) 

as exportações da Amazônia e Nordeste 

representam apenas 13,42X do total exportado, 

enquanto que no mesmo período sómente o Sul exportou 

~$233.7&2.000. Todavia o saldo de exportaç~o da Amazônia e 

Nordeste foi positivo, o Sul apontou um déficit de 

~$55.021.000 o que, sem ddvida alguma, evidência que as re-

glões pobres alimentam as regiões ricas em detrimento do seu 

próprio crescimento, mas de acordo com os arranjos conJJturais 

calcados nos modelos de "crescimento polarizado", incrivelmen-

te concentrador mas perfeitamente de acordo com os objetivos 

Imediatistas de um capital ismo primevo e dependente. 

nchegou, ainda, a Amazônia aos dias atuais 
de sua luta econômica. Embora num apanhado 
global do problema brasileiro se constate 
que é ainda toda a economia nacional que se 
encontra tolhida em seu desenvolvimento pe
la falta de reformas básicas em sua estru
tura, temos, outrossim, de verificar que o 
processo de 1ndustr1a11 zação que transfor
mou o país, pal'l.1cularmente na segunda me
tade da década de 50, aumentou grandemente 
a defasagem entre os estágios econ8m1cos do 

· Sul e do Leste, em re 1 ação às regiões sub
desenvolvi das do Norte, Nordeste e Centro 
Oeste ... " <Os ires da Silva, op. c i t. : 122) . 

~ assi• que, desvinculada e desarticulada dos pro-

cessos de cresc 1 mento econôm 1 co, a Amazôn 1 a - a l i j ada como 

fornecedora de borracha ao mercado internacional - permuta as 

dependências mantidas com o mercado exterior com o interno, 

onde por força das relações concorrenc ias e de acordo com a 

"Divisão Territorial e Social do Trabalho", aquieta-se dentro 

das funções pré-estabelecidas como produtora e fornecedora de 

matérias-primas tropicais. As vinculações que foram então re-

dlmens tonadas, após a segunda metade da década de c1ncoenta, 

podem ser entendidas como resultantes das relações de trabalho 

desenvolvidas n~ Regi~o Norte, que dada a sua essência expo-
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lladora e imediatista, n'ão permitiu que essa porção do espaço 

~asllelro amealhasse, durante as várias décadas de extrati

vismo e exploração dos seus recursos natura~s, o capital ne

cessário a implementação do seu parque fabri 1, evitando que 

~rgulhasse num estado de semi-letargia que a colocou numa in

cômoda posição de isolamento em relação ao Brasi 1-Meridional. 

O processo de lntegraç'ão da Amazônia está, portan

to, intimamente co-relacionado com as "demarches" internacio~ 

nals, isso é: com as ações do capital ismo internacional que 

~vlmenta os espaços de acor~Q com a conotações oriundas do 

seu pragmatisuro e interesses vitais. 

As explicações dessas ações s'ão econtradas quando 

buscamos as raízes das nossa~ dependências econômicas exter

nas, ou como essas dependências avolumaram-se nas últimas dé

cadas. 

As contínuas contradições observadas durante a ocu

pação das "fronteiras"; a adoção de uma agricultura voltada 

para o mercado externo; a modernização dos espaços agrários; a 

~ansladaç'ão, através de milhares de quilômetros de camponeses 

~pollados do Nordeste e do Centro-Sul até os "Troplcos-dmi

~s", em operações incrivelmente dolorosas e de alto custo, sd 

podem ser explicadas, ou compreendidas, quando analisa-se o 

"Espaço" como parte integrante de um Universo. Este, por sua 

vez, está situado a distâncias cósmicas dos analistas tópicos, 

factuais ou dos interpretadores functonaltstas. 

Os arranjos e re-arranjos perpretados no "espaço" -

na maioria das vezes - nada tem a ver com as "comunidades lo

cals"ou, concretizam-se tendo em vista atender necessidades 
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r~lonais ou nacionais. 

A produção do Espaço é uma produção política. Cabe, 

~rtanto, ao pesquisador não perde~ de vista a perspectiva 

histórica e estar atento às forças subjacentes que permeiam a 

~ncretude dos atos políticos. Por essas e outras razões a 

Geografia hodierna toma um caráter, eminentemente, crítico e 

~nunciante. Por esse caminho me permito buscar, no período 

Imediato pós "~egunda Grande Guerra Mundial", os subsídios· 

~óricos e um corolário de fatos que vão formar o caudal do 

atrelamento econômico que no~ su~jugou e, consequentemente, 

~rmitir explicar a gênese do capitalismo dependente existente 

no Brasil de hoje. Por essa vertente, podemos compreender que 

o estabelecimento das fronteiras, o dinamismo de sua mobilida-

~ ou sazonalidade; a valoraçã~ ou não dos espaços incorpora-

dos; bem como o seu "zoneamento funcional", estão intimamente 

conectados às "forças" emanadas da "Divisão Internacional e 

~cial do Trabalho" e, consequentemente, com as funções de 

complementaridade atrtbuidas pelos "Centros" às suas "Perife-

rias". 

Assim, julgamos que a integração capitalista does

paço amazônico, só pode ser explicada através de uma retros

pectiva histórica que nos conduzirá à compreensão das "Raízes 

da Nossa Dependencta Econômica 



As Raízes da Nossa Dependência · Econômica e a Integração do 

Espaço AmazOn i co 

As funções que couberam ao Brasil, como integrante 

das forças aliadas durante e Segunda Guerra Mundial, permiti-

riam que as nossas reservas chegassem a US$ 708 mil hões de dó-

lares que, se bem aplicados, permitiram a recuperaç'ão e moder-

nlzaç~o dos nossos setores viários e de produç'ão. Entretan-

to nada disso ocorreu. Aq emp~Jsas estrangeiras já instaladas 

no País dispunham de representantes dentro do próprio Governo 

que, no seu devi do tempo, Êmc arregar-se-1 am de defendê-las 

contra as "ameaças" que poderiam emergir, caso o brasil tor-

nasse soberano e senhor de seu próprio destino. 

"Infelizmente, nosso Ministro das Relações 
Exteriores, Raul Fernandes, consultor jurí
dico da Bond & Share e de outras multina
cionais, e Correta e Castro, presidente da 
Companhia de Petróleo Gulf, no Brasil mi
nistro da Fazenda, renderam-se às pressões. 
Aceitaram res t gnados a c l ass i f 1 cação de 
país essencialmente agrícola e ainda no Re
latório do Ministério da Fazenda, de 1946, 
páglnas.9 e seguintes foi consignado:-
- t da essência da economia latino-america
na, e o brasil nesse conjunto está integra
do, certa concentração de esforços na ex
portação de matéria-prima e de gêneros ali
mentícios, bem como na Importação de ampla 
variedade de artigos manufaturados e de co
mestível s lndustrtaltzados. 
Ao 1 nvés de esforços para uma industrial i -
zaç~o que poderia reduzir nossa dependência 
econômica, compraram todos os estoques de 
artigos de matéria plástica, brinquedos, 
latas de conservas, bebidas e passas-de
uvas ... " 
<Duarte Pereira, 1974:36/37). 

Com um Governo, reticente e dúbio o nosso país 

permitiu que as suas reservas fossem desbaratadas, como num 

passe de mágtca4. 
"Em pouco tempo, dos US$ 708 milhões de dó
lares encontrados pelo Governo Outra, ao 



assumir em Janeiro de 194&, sobraram, um 
ano após, apenas use 92 milhões ... " <Duarte 
Pereira, op.cll.: 97>. 

Completamente sujeito às ordens e vontades emanadas 

dos E.U.A. onde, buscava aconselhamento e diretrizes capazes 

de acionar o nosso crescimento econômico5, o Governo Outra es-

cancarou as portas brasileiras a ação depretadória e de rapina 

às empresas multinacionais. O Governo Vargas, que o substi-

tutu, procede um rigoroso levantamento das ações entreguistas 

de Outra denunciando, com veemência, os esc~ndalos na remessa 

de lucros. Numa de suas primeiras mensagens enviadas ao Con

gresso Nacional, relati : a ao período de 1951, acusava contun-

dantemente. 

"Por detrás dos bastidores da Administraç~o 
ptlbl ica, logrou o governo descobrir aos 
poucos, e n~o sem dificuldades, uma trama 
criminosa, que há cinco anos se vem tecendo 
contra a economia, a riqueza e ·a indepên
dencia da Pátria" <Duarte Pereira, op.cit.: 
38). 

Gradativamente definia-se o processo de submissão e 

sujeição do Brasil às potências internacionais e estabeleciam-

se as . raízes das nossas dependências. Uma sérte de importantes 

datas, no período de 1952 a 1954, corroboram no sentido de 

subsidiar, historicamente, a evolução dessas relações: 

- 03/01/1952 - O Governo Vargas resolve disciplinar 

a indiscriminada remessa de lucros por parte das empresas es-

trangeiras alocadas no País, através do Decreto Lei 30.3ó3 que 

restabecla o cumprimento do Decreto Lei 9.025 de 27/02/194&. 

10/10/1953 - Através do Decreto Lei 2.004 insti-

tut-se o MONOPóLIO ESTATAL do PETRóLEO. 

- 20/12/1953 - Discursando em Curitiba, Vargas acu-

sa as multinacionais: 

"Estou sendo sabotado por Interesses de em
pressas privadas que Já ganharam multo no 
Brasil, que tem em cruze1~os duzentas veze~ 
o capital que empregaram em dólares para 
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emigrá-los para o estrangeiro a t!tulo de 
dividendos" 
<Duarte Pereira, op.cit.:41>. 

31/01/1954 - Voltando a discursar, Vargas afirma 

que os desvios cambiais, contra o Brasi 1, ultrapassam a 250 

mllh~es de dólares em apenas 18 meses e ao referir-se às re-

messas de dólares pela Light & Share, afirmava: 

"Se fornecermos, através de cambio, os dó-
1 ares para as compras das instalações, onde 
está o capital estrangeiro? 
<Duarte Pereira, op.cit.: 42>. 

Registram-se, a seguir, uma série de represálias 

por parte das empresas comerciais internacionais, procurando

se ferinas eficazes de. ve1:cer a · determinaç'ão brasileira em per-

seguir a sua auto-determinaç'ão político-econômico. Segundo o 

citado autor, 

"Nos primeiros sete meses de 1954, as com
pras pelas multinacionais do café, ficaram 
em 2,9 milhões de sacas, contra ·4,1 milhões 
do mesmo período do ano anterior ... Em 
agosto, . a redução baixou para 145 mil sa
cas , contra 8ó0 mi l no mês de agosto de 
1953" 
<Duarte Pereira, op.cit.:42). 

- 24/08/1954 - Data do suicídio do Presidente Getú-

lio Vargas, a sua carta testamento trazia as derradeiras de-

núncias contra as multis~ 

publicava: 

" A lei de lucros extraordinários foi 
detida no Congresso .... A Eletrobrás foi 
obstaculizada ... Os lucros das empresas es
trangeiras alcançavam até 500X ao ano. Nas 
declarações de valores do que importávamos 
existiam fraudes constatadas de mais de 100 
milhões de dólares por ano ... " 
<Duarte Pereira, op.cit.:43>. 

- 08/09/1954 - Um importante jornal norte americano 

"O Brasil tem que corrigir a política ver
dadeiramente desastrosa do extinto presi
dente Vargas quanto ao comércio e o traba
lho. A pedra de toque é o ·petróleo" 
<Duarte Pereira. op.cit.: 43>. 

A ascenç'ão do Vice-Presidente da República, Café 

Filho, pode servir de marco para a grande corrida da~ multís 



ao espaço brasllelro. O trãnslto estava realmen~e livre a to-

~s os tlpos de ações e negócios. Urdem-se novas composições 

~líticas internas, retornando ao prlmelro eRcal'ão do Poder, 

elementos a 1 tamente comprometi dos com as empresas e governos 

estrange l ros: 

• onde Raul Fernandes, consultor jur{dl
co das multinacionais, voltava ao MINIST~
RIO DAS RELAÇõES EXTERIORES, a Fazenda se 
entregava a Eugenlo Gudim, da Bond & Share; 
Juárez Távora, partidário da entrega das 
jazidas de petróleo à axploração das multi
nacionais, assumia a Chefia da Casa Mili
tar; Clemente Mariani, com igual inclinação 
e representante de multinacionais desse se
tor, na Bahia, ocupou o Ministério da Edu
cação". <Duarte Pereira, op. cit.: 44). 

As pressões externas, contando agora, com poderosos 

ai 1 ados dentro do Governo bras i 1 e iro encarregam-se de conduzir 

as ~d~marches" e estágios, perfeitamente satisfatórios, culmi-

nando com a ediç'ão da lnstruç'ão 113, que escancara o Brasi 1 às 

ações das empresas multinacionais: 
"Eugenio Gudln e Ocatávlo Gouveia de Bu
lhões, que assumira a <SUMOC> Superinten
dência da Moeda e do Crédito, baixaram a 
famosa lnstruç~o 113, pela qual se abriram 
as portas às multinacionais, de uma forma 
tal que se tornara muito mais vantajosa a 
uma empresa brasl leira disfarçar-se de es
trangeira para poder gosar das vantagens 
fiscais apenas dispensadas ao capital for~-
neo" <Duarte Pereira, op.cit.:44-45). 

Através da Instrução 113 era possível transferir, 

para o BraRI l, máquinas e equipamentos sem cobertura cambial 

ou qualquer outra restrição. Esse simples, mas importante me-

can ismo, subsldla os planos políticos de Juscelino Kubstcheck 

<1956-19G1> para atrair as empresas internacionais, principal-

mente as ligadas ao setor automobilístico. ~assim que os in

vestimentos alienígenas no País, tomam proporções gigantescas. 

Em 1950, por exemplo, atingiam cerca de 294 milhões de dóla

res, mas já na década seguinte alcançavam a soma de 2,5 bi-

!hões de dólar~s. é nesse período que a produção 
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Flnclpalmente a fundamentada em bens duráveis e de consumo, 

supera a agricultura no Produto Global. <Retrato do Brasi 1, 

1984, Vol. 3, n~ 15, páginas 87/89) ~ 

A euforia industrializante contida nas metas de Go-

verno de J.K., inauguram o período histórico de "Interioriza-

ção do desenvolvimento", levando a capital política brasileira 

p~a o Planalto Central, Estados de Goiás, onde se implanta a 

cidade de Bras í_ l ia que 1 ogo passa a constituir-se no centro 

Irradiador da política de integração nacional, com a abertura 

~s grandes eixos rodoviários l . i ga~do o Sudeste-Centro Oeste à 

' ' 
Reg l 'ão Norteó . · 

O capital industrial assim o exigia. Era necessário 

~pandlr e incorporar novos espaços, abrinco vias de escoamen-

~para os bens produzidos pelo ~ovo industrialismo e agilizar 

o sistema rodoviário, de. tal modo que garantisse a absorção 

~s veículos produzidos pelas indóstrias automobilísticas. Es-

t.ava definido o "modelo desenvolvimentista" do Brasil: a opç'ão 

rodovl~ria em detrimento da ferroviária. 

"Entre 1960 e 70, os i nvest I mentes em f er
rov las c a iram de 38,7X, do total dos Inves
timentos em transporte~, para 20X, enquanto 
os Investimentos em rodovias subiram de 
29,2X para 56,9X. 

até 1960, foram adquiridos apenas 59X 
do número de vagões programados: na repara
ção da via permanente, cerca de SOX da meta 
foram cumpridos, enquanto a rede se expan
d 1 a em apenas 3, 1 X., quando o previsto eram 
4,4X . 
. . . Entre 1955 e 60, as rodovias federais e 
estaduais cresceram 47,7X . No mesmo per!o
do, foram 
estradas 
7.215 
1984, 

construídos 12.169 quilômetros de 
federais e pavimentados outros 

quilômetros" <Retrato do Brasil, 
Volume - 2, : 498>. 

Entretanto, pressões internas levam o Governo Jo'ão 

Goulart (19ó1-19ó4) a enviar ao Congresso Nacional a Lei 

4.131 que, novamente regulava a remessa de lucros para o Exte-

rlor. Essa Le 1 que fo 1 aprovada em 3 de setembro de 19ó2, no 
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seu artigo 31, determinava que: 

as remessas anuais de lucros não pode
riam exceder em lOX o valor dos investimen
tos registrados ... " 
<Retrato do Brasil, Vol. 1,:192>. 

Essas e outras atividades parecem ameaçar o 1mpe-

rlalismo norte americano que, declaradamente, passa a interfe-

rir nos destinos do Governo brasileiro, visando erradicar to-

dos os empecilhos que pudessem obstacular a sua expans~o em 

terras brasil e 1 ras. 

~ assim que o Governo J. F. Kennedy dos E.U.A. <Es-

tados Uni dos da América> , sob o pre~esto de que o Bras i l deve-

ria sanar a sua economia interna, prepara ações lntervencio-

nistas com o objetivo de redirecionar os rumos da política i n-

terna .bras 11 eira, de declarada tendênc 1 a soei a 1 i zante, impe-

dindo, por antecipaç~o, quaisquer possibi 1 idades de 1 iberta-

ç1fo, por parte do Brasi 1, do jugo Imperial lsta norte-america-

do. 

A todo momento os mandatários americanos prometiam 

suspender todos os tipos de emprést 1 mos, utilizando-se de 

ueaças veladas como ao do Presidente Kennedy em 19&2, ao 

af lrmar que: 

"Hão há nada que os Estados Unidos possam 
fazer para beneficiar o povo brasileiro, 
enquanto a situação monetária e f lscal for 
tão instável" <Bandeira, 1978:83). 

É importante esclarecer que a inflação real brasi-

leira, na época, girava em torno de cinco por cento <5X>. En-

tretanlo, as relações econômico-financeiras com os E.U.A. era-

nos completamente desfavoráveis: 

"De acordo com as cifras oficiais, US$ 
1.814 milhões de dólares em empréstimos e 
Investimentos, entraram no brasil, entre 
1947 e 1%0 e saíram, no mesmo período US$ 
2. 459 m t 1 hões sob a forma de remessas de 

. lucros' !'é : Juros, de t xando um sa 1 do negall vo 
da ordem de USS G45 milhões, que, em real!

. dade era muito maior, pois sob a rubrica 
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nserviçosn, ainda se evadiram mais US$ 
1.022 milhões, como remessas clandestinas 
de lucros ... 

Em 1962, além das remessas de lucros; 
no valor de use 13 ml lhoes as companhl as 
norte americanas retiraram do Brasil como 
retorno de capital mais de USS 8 milhões. 
Naquele ano, o Brasil não recebeu nenhum 
investimento direto dos Estados Unidos, cu
Jo saldo foi mais uma vez positivo, totali
zando use 21 ml lhões" <Bandeira, op. cit.: 
91/92>. 

Já no ano de 19&2 as ações políticas norte-amarica-

nas, em relação.ao Brasil, tornaram-se agressivas e bastante 

radicais, através da utilizaç~o de organismos e entidades 

pseudo-nacionalistas qu~ não~escondiam os seus objetivos de 

cercear, por todos os meios e métodos, as ações do Governo 

João Goulart, como se pode constatar analisando as atuações do 

lPES <Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) e do IBAD 

(Instituto Brasileiro de Ação.Defuocrática> que: 

n atuava diretamente sob a direç~o da 
CIA (Cen~ral lnteliggence American>u 
(Bandeira, op.cit.: 68). 

Era através do IBAD que o Governo Norte Americano 

lntervia diretamente no curso evolutivo da política interna 

brasileira, solapando as bases de sustentação do Governo João . 
Goulart: bem como interferindo na composição do Parlamento 

brasileiro com a finalidade de impedir modificações estrutu-

rais que pudessem encaminhar o Pafs à libertação econômica, ao 

mesmo tempo em que procurava manter incólume os investimentos 

e 1 nvest i dores estrangeiros no Br as i l . 

" Outra instituição o IBAD <Instituto 
Brasileiro de Aç~o Democrática>, atuava di
retamente sob a direção da ClA, que a f i
nanci ava, interveio diretamente na campanha 
eleitoral, subvencionando candidaturas de 
elementos reac 1 onár i os que assum 1 am o com
prom l sso ideológico de deferidor o capital 
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estrangeiro e condenar a reforma agrária, 
em como a pol ítlca externa independente do 
Governo br as 11e1 ro. Segundo o ex- agente 
norte-americano Phllip Agee, teria gasto 
uma quantia equivalente a use 12 bilhões, 
talvez atingindo use 20 bilhões" 
<Bandeira, op.clt.: &8>. 

A desarticulação do Governo Jango Goulart e sua 

consequente queda7 em março de 19&4, entroniza a Ditadura mi-

lltarista, cuja primeira atitude é enviar ao Congresso Nacio-

nal uma nova lei de remessas de lucros que alterava totalmente 

os objetivos da anterior. 

"Em apenas um artigo, a Lei 4.390, de 29 de 
agosto de 19&4, jogava por terra as duas 
grandes barreiras · colocadas à remessa de 
lucros. Desistia de estabelecer um limite 
máximo para as remessas, substituindo por 
uma taxação crescente quando e 1 as superas
sem os 12X e estabeleciam que a base de 
cálculo passava a ser o total de investi
mento e reinvestimentos registrados" <Re
trato do Brasil, op.cil.: volume - 1:192). 

Os compromissos internacionais assumidos, redire-

clonam o País a novos caminhos que solidificam, ainda mais, os 

laços de dependência tecnológica e econômica ao capital exter-

no. Era preciso, em nome do desenvolvimento, adaptar-se às no-

vas contingências. As rodovias troncos são reequipadas e me-

lhoradas, os portos modernizados e ... definitivamente entra-se 

na era ~o transporte rodoviário, em detrimento do ferroviário 

e hldroviário. Afinal, a indústria automobilística e as campa-

nhias de combustíveis, aí estavam e ostentavam as rubricas das 

~ltinacionais. Aprimoram os "corredores de exportação" - Ex-

portar é preciso ... ". 

• a lndustrtallzação acelerada passou a 
exigir matérias-primas de origem agrícolas, 
como o algodão, a soJa, em níveis bastante 
superiores nos períodos anteriores. Ao lado 
dos produtos de exportação, alguns produtos 
para a ind~stria tiveram sua produção esti
mulada, mais uma vez em detrimento dos ali
mentos. Mesmo assim quem ganhou com tsso 
foram as empresas mult1nac1ona1s que aqui 
se instalaram, dominando o mercado de pro
dutos agr í co l an, como a Ander t;on C 1 ayton e 



a Sanbra, que dominam o mercado das oleagi
nosas .. . n <Retrato do Brasil op.cit.: Volu
me 1:122/123). 

Sacramentava-se, assim as grandes contradições con-

tidas nas metas governamentais pós-64 - o País da fome, onde 

8ó milhões de indivíduos podiam ser considerados como famintos 

~subnutridos, passava a ser exportador de alimentos. O porto 

de Paranaguá, por exemplo - um dos mais importantes no setor 

~exportação de grãos - movimentou no período de 1975 a 1982, 

ó3 milhões de toneladas. 

"Desse total de cargas <63 milhões de tone
ladas), 63% re~resentam granéis sólidos de
compos·~s em soJa, milho, farelos, fertili
zantes, sal e minérios, ou seJa, 90~ de 
produtos agrícolas de exportação ... " <De 
Pinho, 1982':09). 

A adoção de uma agricultura modernizada pela pre-

sença de implementes mecãn1cos .e altamente c~pitalizada e di-

reclonada à produção de oleaginosas para o mercado internacio-

nal, tende a aumentar os problemas soei ais e acelerar o focos 

de descontentamento no campo. É assim que os pequenos produto-

res do Sul e Sudeste e os Sem-Terras do Nordeste movimentam-

se, despovoando as áreas rurais e acelerando o crescimento das 
. 

populações urbanas, principalmente onde a presença do capital 

~rário (modernização) imprimiu novos arranJOS espaciais,fatos 

que acirram, cada vez mais, os inevitáveis confrontos entre os 

descapitalizados sem-terra e os capitalizados - donos de todas 

as terras. É o embate entre o Capital e o Trabalho, tema 

al í as, intensamente abordado por, entre outros: Vinhas, 

(1972); lann1, <1978/79); G. Muller, (1980); De Souza & Medei-

ros Filho, (1983), etc., que, amiudemente, eclodem como forças 

constest atór ias, como os litígios ocorridos na Amazônia onde 

~6 o ano de 1966 registraram-se 5.355 atos de violências 

(Janni, op. cit.:161), ou como contínuos ·movimentos de·reivin-

dlcações por melhorias salariais e de condições de trabalho. 
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Mais uma vez o capitalismo estava diante de suas 

próprias con tradições . Era preciso agora "inventar" um novo 

espaço capaz de abscrver os excedentes popu l acionais que ele 

Fóprlo expulsou, ao mesmo tempo em que fazia necessário arma

zenar um exerc í }:_ o de reserva de m'ão-de-obra, constituindo no- · 

vas frentes pioneiras, a criar novos espaços produtivos ei 

permitindo assim, a expans'ão das empresas rurais nessas imen-

sidões. O Poder mi l i tar i sta aprofunda, cada vez mais os laços 

de dependência econômica com os organismos internacionais, as-

~mindo compromissos em nome do fu~uro e adotando metas gover-

1enta is i mcompat íve is com as nossas necessidades e anseios, 

.as que atendiam os objetivos e propósitos emanados de uma vi -
• 

são mi 11 tar i sta do espaço. 

"A concepção que nasceu e se desenvolveu na 
Escola Superior de Guerra se caracteriza 
por inter-relacionar os temas de segurança 
e do desenvolvimento, só o desenvolvimento 
econômico do País poderia garantir a sua 
segurança e s6 um clima de segurança pod i a 
permitir o desenvolv i mento. Garant i r esse 
clima de segurança slginlf l cava minimizar 
as fontes de cis~o e desunião e seria tare
fas das forças armadas. Por essa concepção, 

J as elites do País são a mola propulsora do 
processo de mudança 
(Manua l B.ás i co de ESG, 1977 > 
<Retrato do Brasil, op.cit.: Vol. 2:293). 

t assim que se estabelecem todos os tipos de con-

~ssõas no sentido de alimentar uma economia voltada para a 

roncentraç'ão de riquezas e monopolizadora de recursos onde, 

sómente, as "elites" s'ão favorecidas em detrimento das classes 

~reiras que tem os seus padrões de vida aviltados e os seus 

salários arrochados. A quest~o do desenvolvimento n'ão levava 

em consideraç'ão . as apirações sociais ou tinha como objetivo 

soclllzar as riquezas, diminuindo os abismos que se abriram 

entre as "elites" privilegiadas e multo rtcas e as classes 

opr 1m1 das e mu 1 to pobres. 
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Enquanto no plano das relações internacionais, o 

Governo Militarista permite que a dívida brasileira sal tas se 

~ US$ 2,5 milhões de dólares em 1954, para US$ 100,80 bilhões 

de dólares em 1983, montante esse que representava . em 19&4 

apenas 15% do Produto Interno Bruto e que em 1983 j ~ corres

~ndi a 41,1X do PNB. Vejamos a Tabela 5. 

TABELA 6 

EVOLUÇÃO DA DIVIDA EXTERNA DO BRASIL (1964 - 1983) 

ANO 
DIVIDA EXTERNA EM CORRESPONDENCIA AO PIB US$ BILHÕES 

1964 2,50 15,0% 

1967 3,33 9,8% 
• 

1970 5,29 9,0% 

1974 17,16 10,4% 

1979 49,80 10,7% 

1983 100,80 41,1% 

FONTE: Retrato do Brasil, op.cit.: Vol. 3, nQ 4:20/22. 

"' Internamente, desenvolvet":...se "metas de crescimento" 

qa visavam sacramentar o controle político-militar dos novos 

espaços incorporados pelo alargamento das fronteiras agrárias, 

via abertura de rodovias que viabilizavam o rápido deslocamen-

~ dos "blindados" e das "infantarias de selva", estrategica-

~nte acantonados nos pontos julgados como vulneráveis, dentro 

da ótica militarista. Subsidiariamente aplica-se, também, vul-

tuosos capitais na modernização e ampliação do "S.istema de Co-

aunicação Nacional", que solidifica os instrumentais de con-

~ole policialesco sobre o espaço-território e, acima de tudo, 

fortalecer o "Central ismo Pol íttco-Administrattvo". ao mesmo 

tempo em que ampliam-se os horizontes para o cap 1 tal agro- i n-
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dustrial internacional, a começar pelo escancara~ento das nos-

sas reservas minerais: 

"Osny Pereira Duarte, estudiosos da ques
tão, afirma que a constituição de 1967 re
f late e ampara os objetivos de apropriação 
do maior tesouro mineral do mundo, protege 
as empresas estrangeiras, transforma em lei 
o direito de abrir portos <particulares) 
sem interferência, garante o transporte 
ferroviário nas empresas estatais por con
trato a longo prazo e a tarifas reduzidas" 
<Retrato do Brasil, op.cit.: Vol. 
3,41:244). 

A mesma fonte em referência, informa ainda que gra-

ças as facilidades legiferantes, os pedidos de pesquisas que 

~am de 2.217 em 19&&, saltaram para 12.523 em 1974. Na obra 

~cumental: ABC do Entreguismo no Brasil, encontramos as se-

guintes informações: 

"O estudo - Setor Mineral e Pesquisa Tecno
lógica - <CNPq>, mostra que 100" da produ
ção nacional de chumbo, níquel, amianto e 
nióbio estão em mãos estrangeiras. Além 
disso, as empresas estrangeiras dominam 80% 
da produção de ouro, cerca de 65% do alumí
nio e acima de 50% do que é produzido no 
país de vários outros minérios ... 
... em 1967 os investimentos e reinvestimen
tos estrangeiros na indústria extrativa mi-

· neral eram de apenas 24,3 milhões de dóla
res. Em 1978, alcançavam quase 251 milhões 
de dólares - 10 vezes em apenas 11 anos. As 
remessas de lucros também creceram meteóri
camente, passando de ínf i mo_s 64 m l 1 dó 1 ares 
em 1968 para cerca de 12,8 milhões de dóla
res em 1978 - 200 vezes mais ... " 
<O grifo é nosso> 
... No Brasil existem 4.467 empresas de mi
neração, sendo que 150 são subsidiárias de 
grupos estrangeiros" 
<Bueno, 1981:125/126>. 

No início da década de setenta, através do Decreto 

~i 1.164 de 01/04/71, o Governo declara indispensáveis a "Se-

gurança Nacional e ao Desenvolvimento" - na Amazônia Legal 

as terras devolutas localizadas na faixa de 100 quilômetros, 

•~geando as rodovias federais. Com este ato o Poder militar 

procurava fazer-se presente aos "acontecimentos", arvorando 

para si, o direi't.o de intervir para dirimir dúvidas ou quere-
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las referentes às questões de Posse, bem como proteger o "D1-

~ito à propriedade" do empresariado agrário nos embates 

~lundos dos confrontos entre a "fronteira capitalista" que se 

lnstituia e a "fronteira camponesa" que já existia de fato. Os 

~iudes confrontamentos levaram, inclusive, à mudança quanto 

às estratégias de ocupação dos novos espaços fronteiras, cul-

minando na elaboração do 11 Plano Nacional de Desenvolvimento 

(li PNDA - 1975 - 1979> lançado pelo governo Geisel que, na 

prática, ratifica ser a fronteira um "locus" que privi leg1ava 

a empresa agrária e~ corseque~temente o capital e não ao pe-

queno produtor· - sem terra - "os deserdados filhos da seca". 

"Des~a forma, devido aos problemas encon
trados para a implantação do PIN <Plano de 
Integração Nacional> que planejara uma ocu
pação do espaço regional preocupado, entre 
outros f ato.s, .com so 1 uções soc.i a 1 s, o I I 
Plano Nac i ona 1 de Desenvolvi menta < I 1 PND> 
1975-1979, lançado pelo governo Geisel, 
deixou da lado a visão da Amazônia como uma 
"área-problema" e passou a preocupar-se com 
a "fronteira de recursos", o que deu ensejo 
para que o capitalismo se expandisse cada 
vez mais na região e a questão de seu de
senvolvimento fosse dirigida pela grande 
empresa privada" 
<De Oliveira, 1983:274). 

Esses acontedimentos marcam, "historicamente'', uma 

espécie de "redescobrimento" da Amazônia, ou' para ser mais 

~eciso: o seu atrelamento a um processo de mudanças que iria 

~bjugá-la, de forma inexorável, a um "Centro", técnica e eco-

nomtcamente mais aquinhoado. E dentro de um esforço concei-

~al, tomamos a Amazõnia como um espaço equivalente ~ Regi~o 

Norte, de acordo com a Divisão Regional do Br as i l , proposta 

pelo Conselho Nacional de Geografia em 19448. Portanto, no 

~esente trabalho, Amazônia ou Regi~o No~te são, para nós s1-

nônimos e representam, na atual idade, os Estados do: Amazonas, 

P~á, Acre, Rondônia e Territórios FederaJs de Roraima s Amapá 

ff 1gura 4 > • 
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Mas essa »descoberta da Amazônia» e a elaboração do 

~u Plano de Integração, na prática ratificava o expansionismo 

capital 1sta, através de empresas nacionais e multinacionais, 

oode o estado ao implementar uma básica infra-estrutura, nota-

damente através de redes viárias e incentivos fiscais, encar-
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rega-:-se de vi ab i l i zar, pe 1 o menos em tése, os mi rabo 1 antes 

Fajetos que prometiam transformar essa porção do território 

Hactona l, no grande "ce l e 1 ro do mundo", ao mesmo tempo em que 

Fometla absorver os excedentes populacionais do Nordeste e do 

Centro Oeste. 

A abertura das rodovias de penetração - Transamazô-

nica que integraria o "1nterland" amazonense aos Estados Nor-

~stinos, muito cedo, deu mostras de inocuidade e da insensa-

tez do seu projeto. Do ponto de vista social redundou num fra-

casso . total, mas as rodovias Cu1 abá-Santarém e Cui abá-Porto 

Velho, passaram a constituir a base do Programa Nacional de 

JNtegraç'ão, "assegurando a vinculação da Amazônia meridional ~ 

li 

São Paul o". < Becker 1983: 30) 

Estavam abertas as portas do mundo amazônico ao sa-

que e à depredação. 

"Entre 1 %8 a 197 4 , a SUDAM aprovou 300 
projetos de pecuária nas áreas de madeira 
de lei ... , as quais foram destruídas para 
plantação de pastos. Por volta de 194ó, so
mente os projetos do Su 1 do Pará já tinham 
devastado 400.000 ha de floresta ... " <Fowe
raker, 1982: 69>. 

JDurante os anos 19óó-1975, no município de 
Co~ceiçãio do Araguaia, começaram a implan
t.r-:se ou 1mplantaram-se 33 proJetos agrope
cuários. Esse foi o município que atraiu 
maior número de projetos desse tipo. Em se
gundo lugar ... Santana do Araguaia, com 20 
projetos também aprovados com incentivos 
fiscais e creditícios da SUDAM, e em ter
ceiro lugar Paragominas com 14 projetos ... 
Em geral, as empresas responsáveis pelos 
projetos são provinientes do Centro-Sul do 
país, sendo que a maioria tem sede na cida
de de São Paulo" Clanni, op.cit.: 220). 

Ainda versando sobre o mesmo tema, Alberto Passos 

Gu!mar'ães, enumera dezenas de grandes empresas nacionais e tn-

ternac1ona1s que se beneficiaram da generosidade dos cofres 

pllb li cos: 

"Essa desmedida generosidade dos cofres pú
blicos, que alcançou níveis inimagináveis a 
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partir de 19óó, tornou os governos dessa 
época responsáveis pela geração dos maiores 
latifdndios existentes no país, só compará
veis por sua colossal extensão aos implan
tados pela metrópole portuguesa nos primei
ros séculos coloniais ... n <Guimarães, 
1979:318). 

Do ponto de vista social, µma das prioridades esta-

belecidas pelo Plano de Integração, os projetos demonstraram, 

na prática, a sua total inoperancia. 

"Os projetos corresponderam à área média de 
cerca de 20. 000 hectares: e os empregados, 
à média de cerca de 50 pessoas por projeto, 
o que dá uma relação de aproximadamente 400 
hectares por pessoa ocupada e uma densidade 
demográfica de 4 pessoas por qul lômetros 
quadrado, o que exclui qualquer idéia prio
ritária de povoamento ou de assentamento 
humano" 
<Guimarães, op. cit.:319). 

Consubsta~ciava-se assim, na prática, a aliança en-

tre a empresa privada e o Estado fato esse que 1r1 a nortear 

todos os projetos de Co l on i zaç'ão da Amazônia. 

"Na al lança entre os Estados e a empresa 
privada, o que tem ocorrido é a crescente 
expansão do setor privado, sob a proteção 
econômica e pol !tica do Estado. Mais que 
isso, o Estado tem sido a inst~ncla políti
co-econômica por meio da qual uma parte do 
produto do trabalho coletivo <do proleta-

.,.riado urbano e rural> é transferido para o 
setor privado engajado na produç~o agrope
cuária" 
< J ann i , op. c ~ t. : 228> . 

Entretanto o grande afluxo, de despojados da terra, 

Intensificou-se em direção à Amazônia atraído pela propaganda 

oficial que alardeava sobre a excelente qualidade dos solos e 

das perfeitas condições climáticas para o desenvolvimento de 

culturas perenes, principalmente o café. Formam-se assim duas 

grandes e importantes correntes migrac1ona1s, diferentes quan

to às suas origens, const 1tu1 ç'ão e destino. 

"Essas correntes podem ser divididas quanto 
à origem e quanto ao destino. Nesse sentido 
podemos dizer que há duas correntes no Bra
sil a que se origina no Sul e no Sudeste -
no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no 
Paraná, em Minas Gerais e no Espirito Santo 
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e se dirige para a Amazônia Ocidental, 
Rondônia, Mato Grosso e Acre; e a que se 
origina no Nordeste e se dirige para a Ama
zônia Oriental" 
<Martins, 1983:119>. 

Agilizam-se novos dutos para canalizar os exceden-

tes migracionais aos espaços onde o Estado propoem-se organi-

zá-los ·de acordo com os "novos modelos produtivos". Segundo 

Martine, citado por Turchi <1980:299), o fechamento da transa-

mazônica ao pequeno produtor torna o Territórdo F.ederal de 

Rondônia, uma das poucas opções viáveis, para receber os tra-

balhadores expulsos pela intes1f1cação da "fronteira capita-

lista". Na im.inência de ·se formar um caudal, de dimensões in-

oontroláveis em direç~o à "nova fronteira", o Poder antecipan-

do-se a esses movimentos espont~neos, objetiva, em primeiro 

lugar, a preservação do "Direit.o à proprieda?e" das empresas 

capitalistas já instaladas nesse "front" e subsidiariamente, 

organizar o espaço, dentro de modelos mais funcionais de modo 

que n~o mais se repetissem os equívocos da Transamazônica9. O 

btado não se propunha usar as "fronteiras" como centro cata-

lizador indiscriminado de "sem terras". Interessava, isto sim, 

organizar o espaço agrário, selecionado obreiros rurícolas de 

acordo com a especificidade de "projetos", adr~demente, elabo-

rados. Em absoluto descartava a colaboração das médias e gran-

des empresas, bem como do empresariado rural. Através de uma 

maquiavélica arrumação espacial, ~arantia-se a presença, pelo 

~nos teoricamente, de uma farta e especializada mão-de-obra, 

~mesmo tempo em que se resolvia a questão de produção de gê-

neros alimentícios de primeira necessidade para abastecer os 

núcleos urbanos e cidades e as proprlas·unidades produtivas 

agrár 1 as, semi-capitalizadas ou totalmente capitalizadas, 

acantonadas nas áreas dedicadas ao cacau e outros produtos de 

mercado. 
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Na concepção dos planejadores, Rondônia foi conce

bida como uma autêntica "Fronteira de Recursos", pois a par de 

suas decantadas qualidades c 1 i mát i ca~ que a consagrava como um 

rincão ideal ao desenvolvimento de atividades agrárias, con-

tando com terras de alta ferti 1 idade, grande potencial madei

reiro, excelentes jazidas minerais <maior província estanífera 

do Bras 1110) ; produtora de ouro, etc. , const 1 tu ia-se, ainda, 

sob o ponto de .vista geo-pol ítico, num dos espaços vitais a 

ser _ocupado, pois inte'iÍlediando as nossas fronteiras políticas 

em relação à Bol ivi -a es .. ,ava, '_d "meio passo", da tão sonhada 

conexão com o Perú e daÍ com o Pacífico11. 

A "Fronteira de Recursos" instalada no limiar das 

franjas político-administrativas do País,. urgia ser ocupada 

como se estivesse sendo deflagrada uma "operaÇão bélica". Tudo 

~veria ocorrer de acordo .com planos e táticas previamente es

~dados e pré-estabelecidos. Tudo sistematicamente ordenado 

oode podia-se contar com a disposição de um exército, altamen

~e adestrado e capaz, constitui~o de pequenos e médios produ

tores agrícolas e alguns. "grandes empresários", oriundos dos 

~l e Sudeste, portanto, largamente experiment~dos e suficien

temente calejados. Era assim que o ent'ão Território Federal de 

~ndônia, passava a constituir-se numa espécie de "cabeça de 

~nte" ou "marco avançado" de um novo capitalismo agrário, 

agora vivamente revigorado pelo poderio da retaguarda Estatal. 

~quanto as "linhas de frente" avançavam pela Amazônia Ociden

tal concomitantemente permiti a-se, na sua retaguarda, a con

versão dos abandonados campos norte-matogrossense em áreas de 

expansão do c ap 1 tal agrário, através do soja. 

Nesses arranjos e articulações, percebem-se dois 

momentos distintos, mas perfeitamente integrados. No "front" 



ua sistema parcelar, apoiado substancialmente, na pequena uni

dade produtiva f am i li ar, formando um s 1 stema móvel, rápido, 

altamente d i nãm 1 co e de baixo custo proporc 1 ona l e, além de 

tudo, sendo de alta rotatividade: facilmente renovável. Era a 

infantaria composta pelos pequenos e médios produtores agr!co-

1~ que abria espaços para o aparecimento, em sua retaguarda, 

das modernas operações das "plantations" compostas pelas gran

~s empresas e empresár i os rurais. ~assim que o capital, uti

lizando-se da i ntermediaç'ão Estatal, implanta-se taticamente, 

~criando o espaço e transformando ·a "Fronteira de Expans'ão" 

em "Fronte 1 ra de Recursos", l ocus que o pr i vil e ·g ia sobremane i -

ra12. 

A conjunç'ão de forças, elege Ron d ôni a como a nova 

•fronte i ra de Recursos", onde dependê ncias zona i s integram-se 

e comp l e.tam-se de acordo com as diretrizes de uma "D i vi s'ão So

cial e Naciona l do Trabalho", sacramentada pelas dependências 

~iundas das nossas relaçõ~s externas, de tal modo que se ga

ranta ao Poder Hegemôn i co do Capita 1, ideais condições para a 

sua reproduç'ão, cad~ vez mai s ampliada. <Figura 05) 
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NOTAS - CAP!TULO 02 

1-

A acumulaç~o de riquezas por parte da igreja, con-

feria-lhe uma somatória de poderes que punha em risco a pró-

pria estabilidade econômica dos Impérios Laicos atraindo com 

Isso, a antipatia e o ciúme dos suditos que .tinham na igreja 

um sério concorrente para os seus propósitos ao mesmo tempo em 

que despertava a cobiça e o antagonismo dos homens de negócios 

e dos próprios d 1 ri gente!'" .. 

Escrevendo sobre esse assunto, Ribeiro é bastante 

elucidativo quando afirma que: "Em toda a lbéro-América, a 

Igreja revivia o papel e função que exercera na medievo-euro-

~u, tornando-se a maior monopd1izadora de t~rras, de índios 

encomendados e de capitais financeiros aplicados em hipotecas. 

As fontes desse enriquecimento eram as · contribuições diretas 

da Coroa a título de dízimo: as doações, os legados, as reser-

vas dé direitos-capelãnia, mão-morta - e também a extorsão in-

quisitorial que recaía como um flagelo sobre os suspeitos de . 
heresia, confiscando-lhes todos os bens familiares e fazendo 

saldar de imediato todos os futuros direitos de herança e to-

dos os créditos que tivessem em mãos de quaisquer devedores"~ 

<H.C. Lea, 1908; Lewin, 19ó2; S. ~agu, 1949 e 1952> ln: O Pro-

cesso civilizatório Editora Civilizaç~o Brasileira S/A, 

1%8, pag 139. <Darcy Ribeiro>. 

2-

A respeito dos propósitos imediatistas dos portu-

gueses que vieram "colonizar o Brasil", registram-se uma sig-

nificativa quantidade de depoimentos e conclusões, dentre os 

quais destacam-se Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, que 
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vai. ao extremo quando afirma que: "No Bras11 houve multo mais 

~a feitorizaç~o do que colonização". (Sérgio Buarque de Ho-

!anda - 19&3 - Raízes do Brasil, 42. Edição, Editora da Univer-

sldade de Bras íl ia - DF, página 102 > ; enquanto que Cai o Prado 

~. ao analisar o perfil do "coloniz~dor português afirma que 

a força que o impulsionou ao "Mundo Novo" não foi, evidente-

1ente, buscar a fortuna e o sucesso através do trabalho. Veja-

aos o texto do insigne mestre: 

3-

" mas trazendo este agudo interesse, o 
colono europeu n'ão traria com ela a dispo
sição de por-lhe a serviço, neste meio tão 
díficil e estranho, a energia do seu traba
lho físico. Viria como dirigente da produ
ção de gêneros de grande valor comercial, 
como empresário de um negócio rendoso; mas 
só a contragosto como trabalhador. Outros 
trabalhariam por ele" ln: Formaç'ão do Bra
sil contemporãneo, 7~ Edição, Editora Bra
sileira, São Paulo, 19&3, páginas 22/23. 
<Caio Prado Jr.>. 

A enorme concentração nos dois polos urbanos: Ma-

naus e Belém - das riquezas auferidas com a exploração da bor-

racha, fazem dessas capitais verdadeiras ilhas de ostentação e 

luxo em meio à "~ileia Amazônica". O setor de serviços dessas 

urbes recebe uma maciça aplicação de recursos, principalmente 

em paisagismo, urbanismo e lazer. Com essa atitude típica de 

quem não está preocupada com os setores produtivos, a Amazônia 

perdeu uma grande oportunidade de incrementar a sua economia. 

Vejamos o que diz a respeito, Leandro Tocantins: 

"O impacto produzido na sociedade amazônica 
pela exploração extrativista e comerciali
zação da borracha foi considerável. Sobre
tudo nas duas capitais: Belém e Manaus, pa
ra onde se canalizavam quase todos os re
cursos econômicos, enquanto que o interior 
muito pouco se beneficiaria com esse ex
traordinário surto de progresso, que se 
costuma denominar de ciclo do ouro negro. 
Manaus, pequeno centro na época imperial, 
alarga seus horizontes urbanos e culturais 
na Rep\lb 11 ca, e entra no século XX com uma 
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4-

fisionomia renovada pelo expressivo movi
mento comercial. Ganha uma arquitetura rica 
de valores europeus, um teatro espetacular, 
um cais flutuante, \lnico no Brasil daquele 
tempo" <Leandro Tocantins, 1971 - A Inte
gração da Amazônia· no complexo Cultural 
Brasileiro. ln: A Problemática da Amazônia, 
Bibl iot.eca do Exército Editora, Rio de Ja
neiro, p. 1985 > • 

A incrível subserviência dos governantes brasilei

ros aliada ao comprometimento de políticos e empresários per~ 

mi tem que o capitalismo i nternac i ona l pratique atos de "pura 

rapinagem" contra a economia brasileira, impondo-nos dívidas e 

-
compromissos i !'existente~ e absurdos que solapam a fr ág i 1 eco-

norn ia nacional, cerceiam o nosso mercado e nos atrelam ao Jugo 

econômico norte- amer 1 cano. 

"As multinacionais br1tanicas Brazi 1 Rai 1-
way Co. Ltd., Great Uestern, Stat.e of Bahia 
South Uestern Rai lway e Leopoldina Rai lway 
que no século passado e no começo deste 
const.rurram as ferrovias destinadas ao es
coamento das matérias-primas, cessado o 
centro l e 1 ng lês sobre nosso comércio exte
rior, abandonaram a conservação, reduzindo
as a ferro-velho. Rescindidas as concessões 
por descumprimento dos encargos, o Brasil 
era mesmo credor de perdas e danos, e não 
devedor. O Primeiro-Ministro Clement Attlee 
e seu Chanceler do Erário retiveram mais de 
50 milhões de libras a título de indeniza
ção aos acionistas, e nosso Governo Dutra 
concordou com o assalto. 
Resultado: dos 700 milhões de dólares, en
contrados pelo Presidente Outra, ao assumir 
em janeiro de 194&, sobravam, um ano após, 
apenas US$ 92 milhões. Seus defensores sus
tentam que os equipamentos da etapa inicial 
da usina de Paulo Afonso e os primeiros na
vios da frota de petroleiros, empreendimen
tos sem dúvida positivos desse governo, fo
ram pagos com aqueles recursos, mas silen
ciam sobre o fato de que muito mais teria 
sido possível conseguir. 
Em 1949, Francisco Malta Cardozo, então 
Presidente da Sociedade Rural Brasileira, 
constituída principalmente por fazendeiros 
de café, depunha: 
"A grave situação do café evidencia este 
fato: no mundo inteiro, cinco poderosas 
firmas americanas dominam ·o mercado compra
dor, aproveitando todos os pretextos e to-
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5-

das as brechas, principalmente entre nós, 
para fazer o seu negócio e realizar o seu 
lucro. Como poderão 400 ou 500 mil fazen
deiros e sitiantes brasileiros defender-se 
em sua dispersão econômica, da fraqueza f i
nanceira e abandono político de semelhante 
situação nitidamente monopolística?"" ln: 
Multinacionais no Brasil Aspectos Sociais e 
Pol íticios, Editora Civilização Brasi lefra 
S/A, Rio de Janeiro, 1974 <Dsny Duarte Pe
reira>. 

Descartando-se "in-límine" , a postura de inocência 

~r parte do Governo brasileiro, por julgá-la inconcebível e 

irrelevante, resta-nos aceitar o fato que, desde há muito, 

suas ações direcionavam-se no senti do do entregu ismo e da he-

dionda sujeiç'ão. Vejamos o texto de Osny Duarte Pare.ira: 

"Em 1948, o Presidente Outra e seu ministro 
Réfu 1 Fernandes pediram aos EUA que mandas
sem uma missão para estudar as causas de 
nosso subdesenvolvimento. O relatório da 
chamada Missão Abbink, assessorada pelo 
brasileiro Octávio Gouvêa de BUlhões, cons
tituiu-se num mapa da mina, para as multi
nacionais. Até a Confederação Nacional da 
Industria insurgiu-se, não obstante a par
ticipação influente das mais poderosas em
presas estrangeiras nessa entidade. Havia 
uma confissão importante: 
"O exame das transações de capita 1 permite 
a indicação c 1 ara de que o desenvolvi manto 

Jeconômico do Brasil no após guerra tem sido 
predominantemente auto-financiado." 
A missão·Abbink previu um programa de in
vestimentos por empresas que se haviam vin
culado à administração Truman. A vitória 
dos republicanos com Eisenhower conduziu, 
naturalmente, à anulação das promessas e 
dissolução da missão. A mina deveria trans
ferir-se a outras firmas. De resto, quando 
os estudos terminaram, Getúlio Vargas vol
tara a ser Presidente da República e reali
zara publicamente um balanço do entregu1smo 
no Governo de Eurico Outra e dos escãndalos 
na remessa de lucros, ·sem obediência à l e
gi s lação vigente, denúncia que espantou a 
todos. Na mensagem ao Congresso Nacional, 
relativa ao período de 1951, constava: "Por 
detrás dos bastidores da administração pú
blica, logrou o governo descobrir aos pou
cos, e não sem dificuldade, uma trama cri
minosa, que há cinco anos se vem tecendo 
contra a economia, a riqueza e a indepen
dência da Pátria". COsny Duarte Pereira, 
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G-

A d1scuss~o política sobre . a implantaç~o de Bras!-
.. 

lia, bem como questões referentes ao discurso da "interioriza-

ção e de.scentral ização", ou: "abertura dos grandes eixos rodo-

viários~, etc, encontram-se, excelentemente desenvolvidos na 

tese de Doutoramento de J: t\I: Vesentini: A Capital da Geo-Po

lítica CUm Estudo Geográfico sobre a lmplantaç~o de Brasília) 

- Tese apresentada à Universidade de S~o Paulo em 1984. 

7-

A 
•' ' 

Compreensõá deste curto, mas importantíssimo pe-. ' 

ríodo da Historia Política d.o Brasi 1, principalmente dos movi

mentos subterãneos, de origem externa, que atuaram na "derru-

bada" do Governo Jango Goulart são encontradas, entre outros 

trabalhos, nas contribuições de Moniz Bandeira - 1978 - O Go-

verno Jo~o Goulart - As LUtas Sociais no Brasil - 19G1-19ó4". 

42 Ed1ç~o, Editora Civllizaç~o Brasileira, e; Phyllis R. Par-

~r 1977 - "19654: O Papel dos Estados Unidos no Golpe de 

htados de 31 de março", Editora Civilizaç~o Brasileira, tra-

duç'ão de Carlos Nayfeld, •do original em língua inglêsa: "U: S: 

~licy Prior To The Brazilian Coup of 1964" - School of Public 

Library, University of Texas, Austin, Texas - USA. 
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8-

A divis~o regional do Brasil em cinco "Grandes Re-

giões", ainda em uso na atualidade, foi oficializada através 

da Resolução n~ 151 de 31 de janeiro de 1944 oriunda do Dire-

tório Central do Conselho Nacional de Geografia <CNG> e segun-

do o Professor Fábio Macedo Soares Guimarães, essa Divisão Re-

gional foi elaborada para: 

9-

" unicamente para atender às necessida
des admininstrativas e estatísticas e tam
bém com uma finalidad~ didática" <Fabio de 
Macedo Soares Guimarães - Regioões Naturais 
do Brasil. Boletim Geográfico, n~ 11, Ano 
1, Fevereiro 1944; Canse 1 ho Nacional àe 
Geografia, Rio de Janeiro, página 50). 

A quest~o da discussão da "Fronteira Capitalista e 

a Frcinteira Camponesa" foi muito b~m trabalhada ·por good & 

Schm i mk, pesqu 1 s adores d a NAEA < Nuc 1 eo de Altos Est. udos d a 

Amazônia), por ocasião dos estudos que efetuaram a Transamazô-

nica em 1983: 

"A conclusão da Transamazônica abriu novas 
e vastas áreas, que atraíram dois grupos 

· diferentes, disputando a posse da terra. 
Migrantes procedentes do Nordeste, estimu-
1 ados pela ampla publicidade sobre o pro-

. grama de colonização, chegava na área em 
m1meros que de longe ultrapassavam a capa
cidade do INCRA em as•entá-los na comunida
des planejadas. Na ausência de outra alter
nativa, esses migrantes chamados "espont::i
neos" se apoderavam de qualquer lote que 
estivesse disponível, lavrando-o sob a 
crença errada que a terra arável, não cul
tivada no momento podia ser explorada. 
Os invasores logo entraram em confl tto com 
um tipo diferente de migrantes. Uma ve:z 
terminada a rodovia Transamazônica, tornou
se evidente que ali podia-se obter lucros 
substanciais, particularmente em atividades 
de especulação imobiliária e pecuária. In
dústrias do Su 1 foram se 1 nteressando cada 
vez mais em i nvest 1 r na Amazôn 1 a. A expan
s'ão da "Fronteira capitalista", geralmente 
med 1 ante a aqu·1 si ção de trechos enormes de 
terra, muitas vezes entrava em conflito di
reto e às vezes violento, com a "fronteira" 
camponesa; sendo que, frequentemente, a 

10!3 



10-

propriedade comprada por empresas parttcu-
1 ares Já era ocupada por pequenos produto
res ••• " <Uood e Schmink - 1983 - Culpando a 
Vítima: Pequena Produção Agrícola em um 
Projeto de Colonização na Amazônia: ln: O 
Despovoamento do Terr i l.cSr i o Amazônico - Luc 
J. A. Mougeout e Luiz E. Aragon <organiza
dores> - Cadernos NAEA 6, páginas 86/87> .. 

Dos Santos, na sua obra: "AMAZONJA - Potencial Mi-

neral e Perspectivas de Desenvolvi manto", fala na página 143, 

que: 

11-

"Hoje, a Província Estanífera de Rondônia 
detém quase 70X das reservas brasileiras 
conhecídas, da ordenm de 100 mt l tonel adas 
de estanho contido ... 
... Essa Província foi responsável por cer
ca de BOX da produção brasileira de 1979, 
estimada em 12 mil toneladas de concentra
d,9s; em 10 anos, entre 1970 e 1979, produ
ziu 57 mil toneladas, equivalente também a 
eox da produção brasileira no mesmo perío
do, de cerca de 72 mil toneladas de concen
trados. 
O desenvolvimento da mineração da Província 
Estan !fera de Rondôn 1 a prat 1 camente poss i -
bili tou a auto-suficiência brasileira, pois 
o que ainda se importa de concentrado é 
compensado pela exportação dos excedentes 
do metal". ln: Amazônia: Potencial Mineral 
e Perspectivas de Desenvolvimento. T. A. 
Queiroz Editor, Editora da Universidace àe 
São Paulo, São ?aulo, 1981, página 143. 
<Bueno Augusto dos Santos). 

Ao referir-se sobre a Transamazônica, o então Capi-

~o-Engenheiro Martins Alvim já deixa transparecer as concep-

ções geo-po l ít i cas que embasaram o projeto dessa vi a: 

afirma: 

"Poderíamos definir essa rodovia como es
trada de penetração, de grande si gn i f l cado 
integracional e de consequências econômicas 
incalculáveis. Físicamente, ligará o Nor
deste ao Norte, atravessando toda a Amazô
nl a até a sua zona mais ocidental, frontei
ra com o Per\1" ln: Amazônia é Nós,· Bibl io
t.eca do Exército Editora, Rio de Janeiro, 
1971, página 62. CMarseno Alvim Martins> 

Logo mais adiante, na mesma obra, Martins Alvim 
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"t valido correlacionar-mos com organismos 
econômicos que se beneficiarão desta con
juntura rodoviária. A ALALC é um exemplo ... 
••• A ALALC cobre 70X do território do con
tinente; atinge 72X da sua população e a 
produção de matérias--primas mais importan
tes na sua área corresponde a GOX de café e 
fumo, 70X de carvão, 80X de cereais e 90X 
de cobre". 

Culminando, o Capitão Martins Alvim, deixa bem ela-

roas preocupações zonais imperialistas ao defender que: 

"Da mesma forma é lícito supor que as cons
tantes injuções político-econômicas por· que 
passa o mundo tendem a criar zonas de atri
to, resultando da! maior solidariedade e 
coesão dos países que sofrem esses ref le
xos, quer por semelhanças econômicas, quer 
por r . .:>r-mação· étnica, quer por tradição e 
sobretudo, pelas consequências de vivências 
passadas de desagradáveis recordações" 
<Marseno -Alvim Martins - Amazônia e Nós. 
Bibl loteca do Exército Editora, Rio de Ja
neiro, 1971, página ó4>. 

Evidentemente o autor acredita em formação de blo-

cos continentais, irmanados em ideais comuns que Juntos luta

riam contra a expansão de doutrinas al ien!genas que ameaçam a 

"coesão", a propriedade, a família e o bem estar das "Socieda-

~s Livres e Democráticas". A questão de Centros e suas Peri-

ferias, ou a eterna luta dos ricos contra os pobres,não com-

p~ece e nem faz parte das suas indagações e conjecturas. 

12-

A questão de "fronteira e sua evolução conceitual" 

foi exaustivamente discuti da por Alves, no trabalho: "Subsí-

d los Teór 1 cos para a D i scussaão do Espaço Fronteira" - Caderno 

~udentino de Geografia, n2 10, 1987 - Associação dos Geógra-

fos Brasileiros <A.G.B.> - Seção Local de Presidente PrudenLe 

- Estado de São Paul o. 
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CAP!TULO 3 

A. PRODUÇXO DO ESPAÇO EM RONDôNIA 

"Assim, as novas perspectivas existentes 
para a Amazônia Brasileira deverão trans
formar uma região tradicionalmente encarada 
como subf luvial e extrativista, em uma área 
agro-pastor i 1 e · i ndustr 1a1. A 1 magem da 
Amazônia das várzeas alagadiças, cios maca
cos e da~ araras e papagaios coloridos está 
condenada ao desparecimento: ela está sendo 
substituída, gradativamente, pela 'da Amazô
nia zona de terra firme, livre de enchentes 
ou 1 nundaçêSes, como terra aberta à col on i -
zação e a posse de terra pelo homem". Anto
nio Rocha Penteado - 1975. 
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RondOn ia, Espaço Fronteira ou Fronte 1 ra de Recursos 

A análise evolutiva das "forças" que produzem o es-

paço, 1 eva-nos a denominar o espaço-fronteira como " lo cus" que 

Fivllegla o capital e cujo entendimento só pode ser captado 

~ando passamos a compreender que o "espaço reproduz a totali-

dade soei a 1" , ou seja: -

"O espaço reproduz a totalidade social na 
medida em que essas transformações são de
terminadas por necessidade soei ais, . econô
micas e políticas <Santos, 1982:18>. 

Consequentemente o "Espaço Fronteira" só pode ser 
li 

~tendido dentro do que possa representar para as forças domi-

n~tes, num dado momento histórico, podendo ser tomado como: 

•rrente" , "Fronteira Vital", "Fronteira Agrícola", "de Expan-

do", "Movel", "Pioneira", "Fronteira Capitalista" ou Frontei-

ra Camponesa" e ... finalmente. como "Fronteira de Recursos", 

~rque o que vai determinar o seu assédio e grau de prioriza-

ç!o serão, evidentémente, as suas características intrínsecas, 

a sua !mport~ncia, dentro de uma determinada escala de valo-

res, e o que esse espaço, no caso - "Fronteira de Recursos" -

estaria representando para as "forças hegemônicas", naquele 

dado momento. E, finalmente, as "Fronteiras de Recursos", teo-

ricamente, muito bem trabalhadas por Becker (1982), parec~ 

precl sar, com bastante clareza, o que representam, importam e 

significam as "Fronteiras Brasileiras", mormente as que se re-

ferem à Am azôn 1 a . 

"As Fronteiras de Recursos são definidas 
como zonas de povoamento novo, em que o 
território virgem é ocupado e tornado pro
dutivo ... 
... Por seu valor estratégico e pelo alto 
valor de seus recursos naturais, a região é 
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capaz ae a~ralr Inovações, e efeitos difu
sores do desenvolvimento, tais como de cen
tros mundiais - tornando-se verdadeiro cam
po de atraç~o de forças externas" <Becker 
op.clt. :051/&5>. 

Diante do exposto conclui-se que as "Fronteiras de 

Recursos" passam a existir na medida em que o capital i.smo con-

correncial para alimentar as suas necessidades de expansionis-

~. apossa-se dos espaços ainda n'ão incorporados ao sistema, 

~caixando-o dentro de novas necessidades funcionais, onde 

passa ent'ão a exercer importante papel de complementariedade. 

Becker quando se refere às "Fronteiras de Recursos" 

~mo "Território virgem é ocupado e tornado prbdutivo", enfa-

t.lza o espaço, n'ão como i nst ~nc ia soei a l , mas como espaço pro-

dutivo. Dentro dessa ptica n'ão se leva em consideração os gru-

~s primitivos indígenas e nem tampouco os coletores nômades, 

~mo também n'ão se considera o trabalho agrícola camponês como 

~ivldade produtiva. Muito embora, o espaço esteja sendo difu-

1nente ocupado, o capital o considera vazio e ... virgem. 

Por outro lado, as "Fronteiras de Recursos" surgem 

para atender as demandas de minerais estratégicos que possam 
J 

nr explorados segundo cronogramas estabelecidos pelos grupos 

Interna e i on ais atrelando-se, dessa maneira esse espaço, que 

~ixa de ser improdutivo e virgem, aos "centros decisórios 

1und i a i s" , tornando-se verdadeiro campo de ações das forças 

externas, no dizer de Becker. Diante do exposto, "Fronteiras 

~ Recursos" n'ão devem ser tomadas como "locus" que privile-

gi am o pequeno produtor ou o homem -sem terra, porque este 

~erce apenas uma função temporária ou "factual"_, uma espécie 

~ "amansador ambiental" ou apenas instrumento que viabiliza 

~ Investimentos estatais, como abertura e asfaltamento de ro-

~vias, saneamento básico, eletrificação, comunicaç~o, etc., 

1paratos esses que transformam as "Fronteiras de Recursos" em 



•Jocus" perfeitamente víáveis para a introdução dos grandes 

capitais agro-industrial que, no seu devido tempo, encarregam-

u de expulsar os pe~uenos produtores ou os primitivos pionei-

ros e entronizar o latifúndio e a monocultura. 

Esse corolário, perfeitamente viável para o Poder 

autocrático, fundamenta os "pacotes" de Decretos-Lei que, a 

partir da década de 70, direcionavam-se no sentido de regula-

untar a ocupaç~o e o uso das terras da Amazônia sacramentan-

~. na prática, a "Fronteira de Recursos" como uma inequí voca 

~tratégia de priorizar empresas agrárias e efetivar a explo-

raç~o dos recursos minerais já ent'ão, totalment,e, desnudados 

~los levantamentos radaromét-ricos <Projeto Radam). A elabora-
• 

ção do II Plano Nacional de Desenvolvimento <PND> no período 

de 1975/1979, durante a gestão do Governo Geisel, deixa defi -

nitlvamente de encarar a Amazônia como área problema para to-

1á-la como "Fronteira de Recursos". É assim que o 11 Plano Na-

cion al de Desenvolv i mento da Amazônia CPNDA>l - surgido no bo-

jo do II PND, redivide o espaço amazônico em "áreas estrita-

mente preferenciai--s", instituindo os "POLOS" de desenvolvimen

~2, isto é: "locus" que deveriam concentrar aplicações de ca-

pi ta is e recursos técnicos e humanos, cri ando centros difuso-

res de cresci menta econômicos, ensejando a corri da de empresas 

e empresários agrários, desviando, dessa maneira o "front" do 

~rdeste para o Sudeste-Sul e fortalecendo a figura do Estado 

como mediador entre o "Espaço e o Capital". 
,, O Decreto 74. &07 - Polo Amazônia -
(Programa de Pólos Agropecu ár 1 os e Agrom i -
nerais da Amazônia) era dirigido à utiliza
ção dos eixos viários para a ocupação dos 
espaços vazios na área Amazônica e com ele 
se for tal eceu a al tmentaç'ão entre o Estado 
e a Empresa Privada, tanto nacional quanto 
estrangeira, na condução desse processo de 
ocupação e desenvolvimento. Pretendia-se 
ampl lar a exploração dos recursos naturais 



da região e com eles abrir novas frentes 
para a conquista de mercados externos" (de 
Oliveira, 1982:274). 

É assim que o Território Federal de Rondônia é pre-

parado para i nvest 1 r as funções de · a mais nova "Fronteira de 

hcursos" do Brasil, transmudando-se, de repente, nu~ centro 

catalizador dos movimentos migracionais internos graças ao in-

tervencionismo estatal escudado na cartilha militarista de 

nocupação das Fronteiras Vivas"3 e nas forças políticas assen-

tadas no consu ismo de um Estado totalitário. 

O atual Estado de Rondônia foi criado pelo Decreto 

lei 5.812 de 13 de setembro de 1943, originariamente com o 

nome de Terr 1 tório Feder a l do Guaporé. 

Por limites estabelecidos, o Território do Guaporé, 
• 

~nom i nação que perdurou até 1955 quando então passou a deno-

atna!"-se de Território de Rondônia em homenagem ao Marechal 

~ndon, alcançava terras dos atuais municípios de Porto Velho, 

Humaitá, Labréa, Camutana pertencentes ao Estado do Amazonas e 

os municípios do Alto Madeira e Guajará Mirim, este último 

acresc í do de terras do município de Mato Grosso. Em 22 de de-

zemb!"o de 1981, pe"'la Lei Complementar n~ 41, Rondôni.a é trans -

~rmado em Estado. Entretanto, a história de sua ocupação hu-

aana vem desde o princípio do século XVI l I :-

nEm princípio do século XVIII, com a desco
berta do Ouro na área de Cu i abá, aque 1 a 
área passou a despertar a atenção dos por
tuguêses, Iniciando-se então, a penetração 
de Bandeirantes pelo vale do Guaporé 
Assim, o século XVIII, é marcado por suces
sivas expedições, ora partindo de Belém, 
ora de Cuiabá. Ademais, a posição inter io
rizada da região fez com que essa primei!"a 
etapa do povoamento se apresentasse como 
uma ocupação esparsa e efême!"a. Um dos pou
cos testemunhos dessa época é o Fo!"te Pl"ín
cipe da Beira4 as margens do Rio Guaporé". 
<CETR. 1979:2/3) 



Versando ainda sobre o mesmo tema, Modesto (1981) 

afirma que graças a essas hordas mineradoras que vascu 1 havam 

os rios de Rondônia &m busca de ouro, foram cr 1 ados os primei-

ros núcleos habitacionais corno Pouso Alegre e Casa Redonda. 

(Modesto, op.cit.:1) Todavia, os "micleos" mencionados n'ão 

passaram de corrute las. Efêmeros "ajuntamentos" mu 1 to comuns 

nas atividades mineradoras e que de•aparecem tão rapidamente 

quanto surgem, como são os casos de Pouso Alegre e Casa Redon-

da. Coelho Mesquita & Egler <1979) também narram as sortidas 

~s Bandeirantes em expedições de reconhecimento que, partindo 

de Belém início do século XVIII, transpuzeram a zona enca-

~oeirada do Madeira. <Coelho Mesquita & Egler, 1979:57>. 

Todavia, exceptuando o "Forte Príncipe da Beira", 

~sas penetrações não passaram de expedições exploratórias, 

n~a deixando de efetivo, em termos de ocupação espacial. A 

rigor o povoamento de Rondônia que teve a sua largada no pr i n

c!pio do sécu 1 o passado, de forma marcadamente d,Í ferenc i ada ao 

l~go de um período histórico, permite que o dividamos em dois 

períodos ou fase:-., 

1- Povoamento Expont~neo 

2- Colonização Dirigida. 

O período inicial, o qual denominamos de "Povoamen

to5 expont~neo, tem as suas raízes calcadas no crepúsculo do 

século passado e se ramifica até os anos 70, mas no qual pode

mos distinguir duas fases, perfeitamente, distintas:~ uma em 

qw o povoamento se caracteriza pela sua difusão espacial e 

lntel(m i tênc ia dos seus f 1 uxos e a outra em que o povoamento, 

embora ainda rarefeito, já apresenta uma certa efetividade e 

cujas ações são bruscamente interrompidas pelo intervencionis-
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~estatal, com a implantação da "Colonização Dirigida". 

1> Povoamento Expontãneo. 

O que marca indelevelmente esse período s~o os su-

cesivos movi mentes descontínuos escorados nas predatórias at i -

vidades de co 1 eta, e cujo efetivo pr 1 nc íp i o ocorre nos meados 

~século XIX pr~longando-se até os anos 40 do sécul~ XX quan-

do o espaço que era ermo, toma corpo jurídico e se vê trans-

~rmado no Território Federal . do Guaporé. Dado às relações 

contigênciais do trabalho, vamos denominar essa fase de: 

a - ocupação difusa e i nterrn i tente: 

O espaço amazônico, sem frontei~as e sem peias, ia sendo de-

vassado pelas hordas coletoras, "front" avançado de um primi-

tlvo sistema extrativista para o qual o homem, pouco ou nada 

~presentava. Escudado na intrepidez e acionado pela suprema 

~cessidade de sobrevivência esses coletores, através das vias 

~uáticas, embrenhavam-se no âmago da densa floresta, ora em 

~sca do látex, da castanha, minerais preciosos e outros pro-

dutos exóticos . 

"A ocupação rural mais antiga,corresponde 
ao exlr at ismo vegetal , especial mente a ex
ploração da borracha feita nos seringais 
localizados ao longo dos Rios Madeira, Ma
moré e Guaporé e, de seus afluentes. Nesses 
vales, os seringais são subdivididos em es
tabelecimentos rurais denominados "Coloca
ções", onde se processa a exploração da 
borracha. A atividade agrícola desenvolvida 
nos seringais nativos era incipiente e se 
restringi a tão só ao cu 1 ti vo pe 1 o ser in

gue iro das plantas de subsistência e em pe
quenas quantidades, pois toda a alimentação 
dos seringueiros era fornecida pelo barra
ção, sede das atividades do serlngal" <CE: 
TR, op. cit.: 6). 
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Através da grande calha do Amazonas as levas de mi-

~antes nordestinos, v1a Estado do Amazonas e Pará, iam pene-

~ando os rios da Amazônia Ocidental, devasEando o Madeira, 
~, 

Abun~, Machado, · ·Preto; Jamari, Candeias, e nos baixos vales 

~s rios Jaci-Paraná e Mutum Paraná. Em seguida, alcançam o 

vale do Mamoré-Guaporé, onde, segundo Coelho Mesquita & Egler: 

n ••• encontrando outra corrente povoadora 
vinda do sul, que penetrava na regi~o des-
cendo o Guaporé" <Coelho Mesquita a Egler, 
op.clt.:5&>. <Figura 6> 

Gomes da Silva <1984) registra que, por volta de 

1980, os seringueiros já se encontravam nos rios: Urupá e Ja-

m~i e já funcionavam os Sering ais:- Bom Futuro e Santa Cruz 

e, alhures, existiam pequenos aglomerados populacionais, como 

é o caso do existente na cachoeira do Samuel <rio Jamari) on-

de:-

n Existia uma população de 150 pessoas, 
segundo a expedição exploradora, chefiada 
pelo capitão Octávio Fellx em julho de 
1911" 
<Gomes da Silva, 1984:12). 

Ao findar a primeira década de século XX, na medida 

~ que a expediç~o de Rondon ia abrindo as "picadas" para a 

Implantação das linhas telegráficas e estabelecendo estações 

de apoio, caso de Vilhena, Pimenta Bueno, Ariquemes e outras, 

os coletores aproveitando-se do empreendimento assentavam-se 

em torno desses micros embriões urbanos, lançando assim fecun-

das sementes de futuras cidades: 

" além dos seringais já mencionados, a 
partir da implantação da estação telegráfi
ca, destacam-se nas cercanias da atual ci
dade de Ariquemes, o Monte Cristo, Rio 
Branco, Cajaze1ras, Guaranís e, finalmente, 
o maior de todos que, adotou o nome d a es
tação Ariquemes, e era propriedade do Sr. 
Cantanhéde, antes da expedição Rondon, ti
nha outro dono e o nome era Papagaio ... " 

i ::.:~ / 



<Gomes da Silva, op.cit.:14>. 

A expediç~o Rondon, a quem o Estado de Rondônia es-

lá genéticamente ligado, desenvolvia ao longo de sua odisséia, 

~tudos e observações que incluiam, pesquisas mineralógicas, o 

que levou o grande sertanista - ainda no ano de 1909, a con-

cluir pela existência de ouro na bacia do rio Cabixi, em ter-

ras dos atuais municípios de Vilhena e Pimenta Bueno. 

A existência de metal aurífero na Amazônia Ociden-

tal <Rondônia) ao lado dos problemas econômicos que enfrenta-

vamos centros comerciais da Amazônia:- Belém e Manaus, devido 

ao declíneo do mercado gomífero, ajudam abrir cada vez mais o 

~paço rondoniano aos movimentos migracionais que continuam 

oc&rendo, embora de maneira muito lenta, ao longo das décadas 

segu 1 ntes. 

Esses movimentos, difusos e intermitentes, depen-

~ntes que eram dos mercados externos provocaram, como n~o po-

deria deixar de ser, significativos acréscimos populacionais 

usta província gomífera, notadamente nos trechos onde o aden-

samento da hévea permitia coletas mais abundantes. Tanto assim 

que o Censo de 1920 já acusava a presença de 36.044 habitantes 

nessas p l agas. 

"A população apresentava distribuição bas
tante rarefeita, notando-se, contudo, um 
relativ~ adensamento no trecho entre Humai
tá e Presidente Marques <hoje Abunã>, ao 
longo do Madeira; no Ji-Paraná, entre Cala
ma e Tabajara; no Jamar i, entre a fóz e 
Ariquemes» <Coelho Mesquita & Egler, op. 
c 1t.:5f». 
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A prlmelra vista, as atividades coletoras passam a 1dé1a de 

~olsa" aleatória e deorganizada que proporcione ampla liber-

~de de ação. Na prática o que ocorre, é exatamente o contrá-

rio. Tratava-se, · isto sim, de um sistema cujas relações de 

~abalho desenvolviam-se, dentro de estreitas e ajustadas su-

~lç~es e onde despontavam a submissão dos seringueiros aos 

~ringalistas e destes às casas aviadoras e de permeio, os re-

~tões, verdadeiros agentes "piratas" a quebrar a rigidez des-

sa feroz estrutura de trabalho. Enfim, todas essas relações 

Indicavam uma divisão espacial e interna do trabalho que, a 

Flncípio, esboçada com uma certa timidez mas que, com o pas-

•~ do tempo, assume uma postura determinada e objetiva atra-

~s da instituictonalizaç'ão dos seringais que, acima de tudo, 

~de ser considerado uma corporificação do Poder consubstan-

clado, .predominantemente na apropriaç~o do espaço e na sujei-

ç1o do trabalho. E foi, exatamente, em cima dessas primeva or-

gantzação que se fundamentou a estrutura agrária desse, então, 

Fetendente à Território. 

Descartando a visão de que, no princípio, reinava o 

c~s e a ampla e · total liberação dos espaços, o historiador 

Vitor Hugo C 1959), ao par de reve 1 ar uma razoáve 1 quant 1 d ade 

de seringais existentes e os seus respectivos trabalhadores 

(seringueiros e seus fami 1 i ares>, enaltece a presença dessas 

unidades. 

" O rio Jamarl apresenta essencialmente 
monotonia quebrada por duas grandes ca
choeira: a de Samuel é a mais importante, a 
53 Kms. de Porto Ve 1 ho e tem uma popu 1 aç'ão 
servida de estaç'ão telegráfica e de rodo
via. Pelo Jamari chega-se a importantes 
afluentes, o Candeias, o Massangana, o Par
do, que comunicam com ser1nqa1s muito ricos 
!...._povoados ... " <o grifo é nosso> CV1tor HU
go, 1959i151>. 



Muito embora nativos os castanhais e seringais, bem 

como toda a fauna, flora, e pertences minerais, esses espaços 

Já tinham "donos". ~s terras, ptlblicas ou da União, transfor-

udas em seringais definiam as relações de trabalho e estabe-

leci am os graus de sujeição. A posse ·territorial cri ava cate-

~rias sociais diferenciadas: seringueiros e seringalistas. 

btípodas de um sistema econômico cruento fundamentado na ex-

ploraç~fo do trabalho. 

Os seringais eram ricos. Isto é, os seringalistas 

~am ricos e muito prósperos. Em contra-partida os trabalhado-

res, seringueiros, viviam miserávelmente atados a uma faina 

~rcúlea e sem compensações. 
,, 

Mas, sob o ponto de vista de ocupação espacial, os 

nringais, mesmo que de forma sofrível, já ensejavam uma pr1-

fflra ocupação. Corno por exemplo citemos os seringais 70 e 71, 

(rio Jaru) de propriedade de Ri cardo Cantanhéde, que no ano àe 

193& abrigavam 13 famílias ou, 338 pessoas. <Vitor Hugo, op. 

ct t. : 151 > 

Todavia~ a sazonalidade e a intermitência pareceram 

nr as grandes caracterís~icas que permearam as atividades 

Konômicas na Amazônia Ocidental neste período. Conectada aos 

Interesses casuais, essa província quedou-se impotente as 1 n-

~stidas econômicas, meramente factuais desempenhando papel, 

çenas acessório no seio da econômia Nacional. Conclui-se pois 

~e a intensidade dos movimentos mtgrac1onats em direção à 

~uai Rondônia, bem como os objetivos que as colirnin~ram e por 

fim, o sentido dessas estocadas populacionais, responderam 

"mpre a impulsos exógenos e se deram de acordo com as funções 

~terminadas pelos "Centros Hegemônicos". Assim é que no pe-

ríodo de 1920 a 1940, as picadas abertas por Rondon, conectam 



ohrr1tório de Guaporé aos Estados do Centro-Sul~ 'TI/O r. mente 

à Mato Grosso, franqueando a ocupação do seu espaço aos fluxos 

~~lacionais oriundos desses Estados. O re~rudescimento da 

ooleta do látex, devido a concorrência asiática e urna retomada 

após 1943 para atender a demanda dos Estados Uni dos, durante 

os esforços d9, II Grande Guerra somada aos angustiantes pro-

blemas sócios-econômicos do Nordeste, intensificam os caudais 

1igratór i os de nordestinos em direção aos seringais nativos de 

Rond6n ia e ace 1 eram os f 1 uxos de matogrossenses. Entretanto, q_ 

intermitência e o casuísmo desses movi mentes constituíram-se 

no marco inicial do processo de ocupaç~o efetiva do atual Es-

tado de Rondem i a. 

" é a partir do início da década de 1940 
que a regi~o de Rondônia passa a ser ocupa
da efetivamente" <Mesquita & Egler, op . cit. 
:ó3). 

O movimento sulista antecipa mudanças conjunturais 

concernentes ao u~o da terra. Essencialmente não mais se tra-

t~am, preponderantemente, de coletores afetos a6 nomadismo e 

a sazonalidade. A questão do uso da terra vem a tona na medida 

em que esse novo caudal, muito adensado, vai tomando posse do 

eixo central do futuro Estado, normalmente em sua porção meri-

dional: Vilhena e Pimenta Bueno. <Figura 7). Este é o princí-

pio, de fato, da emersão das questões relativas à propriedade 

da terra. A prova disso Já pode perceber nas decisões sacra-

~ntadas pelo Poder, através do Decreto Lei 3.143 de 11 de no-

~mbro de 1938, que regulamenta o sistema de arrendamento de 

terras para a exp_loração de produtos vegetais no Estado do Pa-

rá, que se constituía num verdadeiro epicentro de toda a eco-

nômi a extrat i v l sta da Amazônia. 



• o sistema de arrendamento de terra pa
ra a exploração não só da castanha mas tam
bém de outros produtos nativos foi regula
mentado. Entre as suas dlspos1ções havia 
uma que determinava a consessão de um lo
teamento a partlr de um curso d'agua, sem 
exceder, todavia, um légua quadrada ... ncne 
Oliveira, op.clt..:252>. 

Preservadas as suas devidas peculiaridades zonais é 

de su?or que a economia coletora amazônica tinha o seu comando 

tático. e político nos centros exportadores: Manaus e Belém, e 

subs i di aramente: Cáceres e Cuiabá, no Mato Grosso, natamente 

~ste ~ltimo, por essa razão é que acreditamos que os seringa

listas que atuavam na Amazônia Ocidental <Rondônia> fundamen-

l~do-se nos movimentos políticos e nas leis emergentes da 

hazônia Oriental e adiantando-se à concretude das normas es-

l~ais, envidassem esforços no sentido de sacramentar as suas 

•supostas" posses rei nv i d i cando junto aos Governos do Estado 

~Amazonas ou do Mato Grosso, a devida titulação. Edificando-

se na prática, uma estrutura agrária baseada nos grandes lati-
" 

Nndios (seringais) concentrados nas mãos de pequeno ntlmero de 

Fopri etários. É a transformação do espaço territorial - ter

ras da Nação em domínio particular. O que ocorre, verdadeira

~nte, é a apropriaç~o dos espaços de produção subordinando o 

trabalhador ao cap 1 tal contando, para isso, com a cump 1 1c1 d ade 

direta do Estado. É o princípio da expropriação oficializada 

no trabalho e a transformação da"natureza em sociedade" ou no 

dizer de I ann 1 : -
na rigor, parece estar havendo ali o ~}ti
mo ato de metamorfóse da natureza em socie
dade-Terra em Mercadorias" Clanni, 
1978:1&1>. 
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Permeando essas atividades, aparentemente expont~

~as e simplistas, despontavam ligações complexas, cujas vin

rulações já se articulavam com capitais financeiros interna

cionais. Também, naqueles ermos, a conex'ão: latifúndio-capital 

financeiro, via Interesses alienígenas, já estabelecera as 

~as raízes. Tanto assim que a Coordenadoria Especial de Ter

ritório de Rondônia - INCRA <Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária>, ao assumir a incumbência de reorganizar o 

Hpaço agrário de Rondônia, constatou a existência de 108 se

ringais financiados pelo antigo Banco da Borracha, atualmente 

BASAE> <Banco da Amazônia S/A). <CETR, op.cit. :39> 

Inexoravelmente acrescenta-se um novo componente na 

Htrutura espacial do Território, a sacramentação do princípio 

da propriedade. Ou seja:- esboça-se a metamorfose que transmu

da a terra de valor de uso em terra de valor de troca, ou ter

ra em mercadoria. 

Esta fase marca o ocaso de uma "ocupação espacial 

~ forma difusa e intermitente" uma vez que ideologias nacio

nalistas,· consubstanciadas nas questões dos "espaços vitais 

~iundas dos confrontos internacionais, pré II Grande Guerra 

Rundial", suscitam invocações relativas às "fronteiras mortas" 

e vão presidir os atos decisórios, por parte do Governo Fede

ral, que incidirão nas disposições que passarão a regulamentar 

uso do Espaço Territorial, notadamente, nas "Fronteiras Nac i o-

nai s". 

b- povoamento efetivo e rarefeito: 

Na década de 40 a política nacionalista do Govêrno ditatorial 

de Getúlio Vargas, premido pelos acontecimentos mundiais, que 

crescentemente avivavam questões conflitantes à respeito de 

'fronteiras", aciona dispositivos no sentido de fortalecer o 



central ismo adm i n i str at. i vo, ext.ra 1 ndo dos Est. ados a adm i n 1 s-

tração das zonas "fronte 1r1 ças", norma 1 mente às cons Lderadas 

~los geo-políticos como "espaços vitais"7, sancionan~o o De-
.. 

~eto Lei n2 5.812 de 13 de setembro de 1943 que cria os Ter-

rltórlos Federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Pon

ta Por'ã e do I guaçú8. 

"Também nesse período, Getúlio Vargas criou 
mais 3 Territórios Federais na Amazônia: o 
do Amapá, o do Rio Branco <atual Roraima> e 
o do Guaporé <atual Rondônia>, o que vinha 
atender a uma antiga reinvidicaç~o de geo
pol ítlcos brasileiros como Everardo Bakeu
ser, Már 1 o TRavassos e Lys ias Rodrigues. 
Essa organtzac"ão do espaço político econô
mito fd regiáo amazônica, retirando as 
áreas limítrofes da administração estadual, 
propiciava ao governo central uma atuação 
mais direta sobre essas áreas" CDe 01 ivei
ra, op.c1t.:2óó). 

A criação do Território Federal do Guaporé (1943) 

Imprime um novo arranjo na estr·1.1t.ura fundiária do espaço ron-

~niano. No plano Federal, o Decreto Lei 9.7&0 de 05 de setem-

bro de 194& trata de conceituar o que vem a ser: 

a) bens imóveis da União, 

b) terrenos da marinha e seus acrescidos, 

e> terrenos marginais, 

d> terras dev~lutas <artigo 12 ao 52). Criando ain-

da o processo de discriminação de terras da Uni~o. compreen-

dendo a ação discriminatória administrativa e a ação discrimi-

natória judicial (artigo 19 a &O> e define formas para a uti-

llzaç'ão dos bens imóveis da União que são: locação, arrenda-

~nto, aforamento e cessão <art.igo &5>. Já no seu artigo 143 

dispCSe sobre al inenação das terras da União. 

Até então, eram grandes as divergências existentes 

quando às questões de 11m1 tes entre os Estados limítrofes <Ma-

to Grosso e Amazonas>, ambos expedindo Títulos Provisórios e 

Definitivos, muitas vezes com superposição de áreas, o que ge-
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r~a conflitos e demandas. Vejamos o parecer da Coordenadoria 

~pecial do Território de Rondônia <INCRA> a respeito do as-

sunto: -

rios, 

.. 
•o polígono compreendido do Território 

de Rondônia estava encravado entre os Esta
dos do Mato Grosso e Amazõn as. Acontece, 
porém que ex i st 1 am d i vergênc 1 as de l imites 
daqueles Estados. Mesmo assim, Mato Grosso 
e Amazõnas expediam Títulos Provisórios e 
Definitivos a favor de terceiros, ficando 
as áreas, encravadas entre si. Por outro 
lado, os serviços de medição e demarcação 
dos imóveis eram realizados pelo CEL. RON
DON, que suspendeu os levantamentos topo
gráficos, face as divergências legais. So
lucionado o impasse, foram regularizadas as 
posses aqui ~.<lstentes, preliminarmente, 
atravé~ de Títulos Definitivos emitidos pe-
1 a De 1 egac ia F 1sca1 do Norte de Mato Gros
so, . e também pelo Estado do Amazônas, que 
após a apuração da área é que expedia o Tí
tulo Definitivo. 

Mistér se faz ressaltar que a atuação 
daquelas Delegacias estendiam-se, na maio
ria das vezes, ·às margens do rios, princi
pal mente os compreendi dos nas Bacias do 
Guaporé, Mamoré, Abun'ã, Mutum Paraná, Jaci
Paraná, Jamari e Ji-Paraná, onde se locali
zavam as explorações dos seringais e dos 
cast.anhais, face aos meios preponderantes 
de escoamento daqueles produtos. 

Ass 1 m, a Coordenadoria Especial do 
Território de Rondônia, recebeu o acervo 
processual, correspondente aos seguintes 
documentos: 

a>~ítulos Definitivos/MT 52, área 
538.159,4375 ha 

b> Títulos Provisórios/MT 193, área 
1.139.9&0,4441 ha 

e> Títulos Definitivos/AH 152, área 
880.287.2443 ha" CCETR, op.cit.:38/39>. 

Nota-se que entre Títulos definitivos e Provisó-

num total de 397 ·propriedades, abrangia-se 

2.558.407.1259 ha do território do atual Estado de Rondônia. 

Esses latifúndios escoravam-se, até ent~o. no extrativismo ve-

getal do látex da seringueira, do caucho e da sorva e nos pe

ríodos Invernais, como em toda a Amazônia, na coleta da casta

nha. Com a derrocada desses produtos no mercado internacional9 

a economia da Amazônia Ocidental, volta-se para o extrativismo 
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1lneral, num extremado esforço para sobreviver a mais uma cr 1-

n, tio comum nas economias dependentes. Com o sentido de evi-

~r o êxodo populacional e preservar o abastecimento dos ntl

cleos urbanos já existentes como, pr i nc i pa l mente, Porto Ve 1 ho 

eGu~ará Mirim, o Governo Territori~l cria a Colonia Agrícola 

~es1dente Dutra (1945), mais conhecida por lata, ao norte da 

cidade de Guajará Mirim. A seguir instala a colônia Candeias 

(1949, nas cercanias da cidade de Porto Velho> 

Nos anos 50, Rondônia, apresentava um sofrível 

~lemerado populacional, alcançando cerca de 35.935 habitantes 

~rupados, por força das circunst~ncias históricas, no eixo 

~rte Velho Guajará-Mirim, sendo que sómente no muníc1pio de 
,, 

~rto Velho existiam 27.244 habitantes o que representava, 

preporei on a l mente, uma super concentraç~o ou seja:- 73,8% da 

popu 1 ação total do território. 

(DATAM, 1980:173)10. 

Todavia é a partir da década de 50, que Rondônia 

~sume o papel de grande receptora dos excedentes populacio-

nais oriundo dos ;:::onfl itos entre o capital e o trabalho. O mo-

dele desenvolvimentista industrializante, escudado no capital 

lnternac i ona l e altamente concentrado em torno dos grandes po-

los sulistas, estabelece uma divis"ão interna do trabalho ou-

torgando às periferias a responsabilidade da produç~o agrária, 

principalmente dos genêros de primeira necessldade. Esse mode-

lo concentracionista define o binômio: Centro-Periferia; 

transnacional isa a economia interna e desencadeia um alarmante 

FOcesso de urbanização. Rapidamente emergem-se grandes metró

~les que tran~mudam-se em capitais nacionais, como São Paulo 

e Rio de Janeiro, que sugam as desprotegidas áreas periféricas 

e montam os seus exércitos industriais de reserva. 

i~H:l 



Para se ter uma idéia sómente para o Estado de São 

Paulo, no período de 194ó a 19ó0, migraram 1.óó4.ó90 indiví

~os <de Souza, 1980:70>. O Nordeste, grande celeiro de mão

~-obra, e potencial consumidor dos produtos industrializados 

~lo Centro-Sul, acuado entre a inclemência edáfica e os pro

blemas estruturais advindos do uso e propriedade da terra, re-

direciona os seus fluxos migratórios do Norte para o Centro-

Sul: -

"A década de 50 foi madastra para com o 
Nordeste. Começou com uma sêca de três 
anos: 1951-1953. A demora do poder público 
em abrir frentes de trabalho provocou a re
volta dos flagelados que chegaram a invadir 
cidades. A partir desta sêca teve início o 
transporte de nordest 1 nos no caminhão "pau 
de arara". Mi 1 hares de f 1age1 ades foram 
transportados, como gado, para os campos de 
Goías e Mato Grosso onde eram vendidos aos 
fazendeiros" Cde Souza & Medeiros Filho, 
1983-35). 

A concentração urbana, cada vez mais acentuada e o 

crescente empobreci menta das áreas periféricas provocam, am i u-

~mente, numerosas tensões sociais e o surgimento de uma cons-

ciência classista como a das "Ligas Camponesas" e os Sindica-

tos Rurais. Esse . latente estágio pré-beligerante preocupa as 

~rguesias sulinas e nordestinas stiscitando planos que visem 

uenlzar as tensões e garantam a continuidade dos arranjos es-

pac ia is, ao mesmo tempo em que premia a vigente estrutura do 

~der. Esses objetivos serão colimados através de uma reorde-

naç'11o espacial , sob a égide da modernização dau atividades 

~rérias, que se encarrega de transformar a agricultura num 

~ntro consumidor ou num mercado seguro para a colocação dos 

Fodutos industrializados, ao mesmo tempo em que, segundo Gra

ztano da Silva {1982>, a capacita como fornecedora de matérias 

Flmas que garantam a continuidade do processo industrializan-
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~. · Essa reordenação espacial ajustada às funções zonais se-

gundo a ótica de uma nova ordem soei a l imposta, ou seja: a or

~m do capital hegemônico industrial sediado no Centro-Sul, 

unlpula e redimensiona todo o espaço agrário brasileiro no 

~ntido de integrar-se a um processo desenvolvimentista, onde 

Hestabelece um "tácito zoneamento" com funções muito bem de-

finldas e determinadas. É nesse prisma que a Amazônia, vazia 

de gente e o nordeste com gente em demasia, passam a consti-

~Ir áreas de integração. Evidentemente , na Amazônia, as aten-

~~ não mais se prender~o ao manancial das suas riquezas ve-

getais, mas fixar-se-~o no rol das suas províncias mineralógi

cas e no potencial agro-industrial do seu espaço-continente, 

• 
Integr almente à mercê da sanha expansionista capitalista. A 

princípio, as atenções dos grandes grupos econômicos concen-

~~-se-~o nas jazidas minerais que passam a constituir numa 

~rdadeira cabeça de ponte para as definitivas estocadas do 

capital agrário em toda a Amazônia. É assim que no final da 

~cada de 50, descobre-se a cassiterita de Rondônia e, em 

195ó, a 1 COM l i n ~c 1 a os seus traba 1 hos explorando o manganês 

da Serra do Navio. No início de 19&0 a ALCAN descobre as jazi-

das de alumínio do Trombetas. Em 19&& inicia-se a exploraç~o 

dos depósitos de manganês de Buritirama. Seguem-se outras des

cobertas, como a do REYNOLDS e a bauxita no Trombetas; o cobre 

no Carajás; o cobalto em Americano Goías, entre tantos outros. 

Nos anos 70 o Projeto RADAM11 desnuda, de uma vez 

por todas, o potencial mineralógico, vegetal, hídrico da Ama-

zonas. (dos Santos, 1981:13/14> 

Mais do que nunca, o Poder encontrava plenas e 

plausíveis justificativas para encetar a colonizaç~o do espaço 

Norte Brasil e 1 ro, onde Rondônia dada a sua es· tratég i ca loca-

140 



llzação e existência de grandes extensões de terras devolutas 

e solos de razoável fertilidade, transforma-se num dos princi

~is polos de atraç'ão para os sem ter~as do Brasil passando, 

~nsequentemente, a receber por parte do Governo Federal aten

çtseD es~)eciais inclusive a sua ligaç'ão rodoviária com o Cen

lro-Su l . 

~ ri.gor podemos afirmar que, historicamente, a se

~nda metade da década de óO pode ser denominada de períod6 

~ds rodoviário" de Rondônia. A ligação via terrestre dessa 

~ção da Amazônia Ocidental fom o Sul do País, Já esboçada 

desde 194412 · mas somente efetivada com tráfego contínuo pós 

1%8 quando, para atender exigências conjunturais, inicia-se 

um longo e penoso processo de integraç~o desse espaço às ne

~ssidades expansionistas su~inas. Até então. os contatos via 

~rrestre, com essa parte do Brasil, faziam-se muito precaria-

mente através das trilhas abertas por Rondon. A implantação 

rodoviária, conectando a Amazônia Ocidental com o Brasil Meri

dlona.l transcendeu, em mui to, a quest'ão de conexão com os mer

c~os mais ágeis e din~micos do Sul. Essa arter1a rodoviária 

representou, acima de tudo, uma ruptura com os liãmes amazôni

cos. Ela permitiu a saída da esfera de influência dos "polos" 

Kanaus-Be 1 ém para um engajamento, quase que integral, aos 

"modus v 1 vendi" sulistas. Figura 8 

Na medida em que essa· nova "via" vai permitindo a 

~eleraç'ão do tráfego intensificam-se, proporcionalmente, os 

fluxos demográf 1 cos. Das 30. ó75 pessoas que, no período de 

1%111970 adentraram o Território, 22% Có.808) o fizeram no 

período 19ó1/19ó4; 3ó,1% <11.122) no pêríodo de 19&5/19&8 e 

41,4 <12.745) entraram em Rondônia entre os anos de 19&9 a 

1970. <Coelho Mesquita & Egler, op.cit. =. G8) 
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Essas mesmas autoras observam ainda que:- enquanto 

~m i grantes via Sul aumentaram de 7,1X para 48,2X no referido 

período, o percentual dos migrantes adentrados via Norte, de-

cresceu de 90% para 50, 2%, conforme tabe 1 a 7. 
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TABELA 7 . 

DINÃMICA ~IGRACIONAL - 1960 - 1970 

PER10DO 

1961-1964 

1965-1968 

1969-1970 

NQ DE PROCEDENCIA 

MIGRANTES NORTE SUL 
NORDESTE % SUDESTE % 

6.609 

10.969 

12.544 

6.123 92,6~ 486 7,35 

8.300 75,6€ 2.669 24,33 

6.401 51,0 6.143 48,97 

FONTE: Coelho Mesquita e Egler 
1979 

Até ent~o a força catalizadora dos movimentos migra

clonai s residi a, num primeiro plano, na garimpagem. Fato que 

pode ser constatado ao analisar a eclos~o de dois importantes 

acontecimentos: -

12 Uma concentração demográfica em torno dos ei-

xos:- Guajará-Mirim e Porto Velho, com espraiamento no alto 

curso dos rios: Preto, Jacundá, Candeias, Jamari, Jaci-Paraná, 

!ut.um e ao longo do Madeira e alto curso do Mamoré. 

22 Maciça presença, entre os migrantes, de ho-

~ns ond~ somente em Porto Velho ultrapassava o das mulheres 

e1 15,2% e em Guajará-Mirim em 10%. Além do elemento sexo, 

constata-se também uma sensível predoininãncia de migrantes na 

fal xa et ár i a en.tre 20 a 59 anos . 

Cotejando esses indicadores somados a concentração 

1tneralógica no eixo bipolarizado por aquelas duas cidades, 

oo~ a existência de cassiterita e ouro, principalmente no al

to curso dos rios mencionados, poder-se-á concluir que a opç~o 

~r esses espaços, naquele momento, deveu-se a riqueza mine-

ral. Fundamentado nessa premissa, classificamos essa primeira 

ocupaç~o de surto de garimpagem. Essa nossa assertiva refor~a

se após a análise de 7.510 fichas cadastrais de parceleiros 
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que para Rondônia migraram após 1972. <Alves, 1985:19)13 quan

do então constatamos que: -

a> 85;5X dos migrantes eram casados e trouxeram as 

suas respect 1 vas f am 11 ias. 

b) 43% compunham a faixa etária de 42 a G2 anos e 

30,5 a faixa de 32 a 41 anos. Logo, uma das características 

~ndamentais dos migrantes agriculto~es em realação aos mine-

nd~es é a presença familiar o que proporciona equilíbio 

~~titativo entre homens e mulheres, ao contrário da ativida-

de rniAeradora onde quem migra é o homem. Além disso, a idade 

que prevalece entre os migrantes agricultores é muito mais 

elevada do que a constatada entre os que se destinam aos ga-
li 

riDlpos. lsso, em tese, justifica a grande concentraç'ão popula-

clonal na porç'ão setentrional do Território que até o ano de 

1970 recebera 87,&% <26.958) dos (30.775) que migraram para 

essa parte do País. <Coelho Mesquita & Egler, op.cit. :7U 

A desconcentraç~o populacional e, consequentemente, 

~a melhor distribuiç'ão ao longo do Território, só vem ocorrer 

a partir do franqu~amento rodoviário da BR 364, final da déca-

da de &O, quando ao inverter-se o sentido das correntes migra

clonai s, essa rodovia passa a ·canal i sar contingentes onde pre

~mlnam agricultores sem terra que adentrando o território, 

Instalam-se nos trechos compreendidos entre Vilhena e Arique-

1es, concentrando-se em pontos pr i vi l 1 g i ados, servi dos pela 

rodovia e dotados de sol os de boa qual idade, como: vale do ri o 

~ldiá (Pimenta Bueno) ou alimentando os aglomerados de Ca

coal, Muqui e Ji-Paraná, ou ainda adensando os núcleos dos va

les dos rios Jarú: Pardo, Jamari, até o Distrito de Ar1quemes. 

Figura 9 
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Esses movimentos ocorridos na epiderme social ser-

viam, isto sim, para escamotear outros maiores e mais impor-

t~tei eclodidos além eixo da BR 354. A redivisão e ocupaç~o 

~espaço ou, demagogicamente como muitos bradavam: "terra aos 

ffm terra" servia, todavia, como pano de fundo para desviar a 

rt~ção ~as implicações estruturais dessa aventura e, até cer-

to ponto, dotava .o capital industrial e os grandes "lobbys" da 

infra estrutura desejada e da esperada mão-de-obra disponível 

e de baixo custo. A cassiterita que encontrada em Rondônia em 

1952, só teve a sua exploração econômica iniciada sete anos 
' 

após e sua pr.odução, economicamente considerável, somente 

~~reu a partir da segunda metade da década de sessenta. Isto 

é, somente após a abertura de tráfego permanente pela BR 354. 

~incidência ou não, a viabiliz~ção dessa rodovia, dá-se con-

comitantemente com a instalação, no espaço rondoniano, de po

derosos grupos econômicos nacionais e internacionais1 4 que en-

c~regam-se de acionar os processos de mudanças e de transfor

:1aç'ão organ i zatór ia do futuro Estado de Rondônia. É assim que 

as seringalistas, detentores de extensões territorias inemar-

c~eis, passam, a constituir o necessário ponto de apoio para 

o internamento do grande capital econômico-financeiro transna

clonal izando, definitivamente, o Território. 

"~seringa listas, no entanto, não pod i awi as
sumir o contrôle da exploração por falta de 
capital e experiência no ramo. Constitui
ram-se, então, grupos de fora do Territó
rio, com capitais nacionais e estrangeiros, 
que foram adquirindo seringais, responsabi-
1 izando-se, pela transformaç~o da economia 
local. Desta forma, a CESBRA - CompHnhia 
Estanífera Brasileira - comprou os serin
gais Esperança onde instalou a Mineração 
Santa Bárbara; São Pedro, no alto Candeias; 
São Sebastião, no Abunã e S~o Carlos no Ja
marl. Nos três últimos praticava-se a ga
rimpagem. A MACISA - Miner~ção amazônia In-
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dústrial e Comércio S/A. - ad quiriu a pro
priedade de Sr. João Leal, no alto São Lou
renço, e a FERUSA - Companhia de Mineração 
Ferro Un 1 on - o ser 1 nga l e a Mineração Ro
cha, onde também anteriormente se esplorava 
a seringueira. Existiam, em Rondônia, em 
1968, dez companhias de mineração: Jucá, 
Mamoré Metalurgica e Companhia Industrial 
Vale do Amazonas <CJV.A - no vale do Can
deias); Santa Barbara e Mineração de Rondô
nia Ltda, no alto Jamari; Massangana, no 
vale do rio do mesmo nome; Mineração Rocha, 
no vale do rio Machadlnho, Jacundá, no vale 
de igual nome e São Lourenço e Macisa, no 
noroeste do Território. Havia, na realidade 
grandes grupos dominando a mineração: a FE
RUSA (da Billlton, subsidiária da SHELL> 
associada a I.B. Sabbá, de Manaus,exploran
do a Companhia de Mineração Jacundá, a H i -
neração Rocha Limitada e a Comapnhia de Mi
neração São Lourenço; A BEST Melais e Sol
das com a Mineração e Companhia Industrial 
do vale do Amazonas - <CIUAJ; a MACISA 
Mineração da Amazonia Comércio e Indústria 
SI~ .• de capitais paulistas, com garimpes 
no alto São Lourenço e na Serra dos Três 
Irmãos" <Garrido Filha, op.cil.:183/185). 

Se por um lado a arteria aberta, denominada de BR 

~4, além de acionar os grandes dispositivos econômicos e ma

xi1izar a exploração minera115, serviu também para introduzir 

n Rondônia um multifacetado exército composto de agriculto-

res, especu l adore~, grileiros profissionais e companhias de 

colonização, inaugurando assim um novo período de ocupação 

àssa porção da Amazônia Ocidental e monitorizando acirradas 

disputas por posses e a exp 1 osão de todos os t 1 pos de conf 1 i -

ws. A nível do espaço rondoniano, dois acontecimentos preci-

~t~am a evolução do "caos" interno:- a) A presença de Compa

~la de Colonização, caso ·da CALAMA1&, dotada de recursos mui

w aquém dos exigidos para a execução de projetos colonizató

rlos e b> a extinção, através de atos do Governo Federa 1, da 

lwra manual da cassiterita <1971>, franqueando as províncias 

alneralógicas aos grandes grupos nacionais e estrangeiros17. 

~mo consequência, emergem-se famílias ludibriadas pelas pseu
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hsempresas de "colonização" e uma indistinta horda de "cole-

~~s minerais", subitamente desapropriada, engrossando as 

~n~es internas e pressionando o "Governo Territorial" em . . 
~~a de soluções práticas e objetivas. Esse febricitante es-

~~ de tensão e insatisfação social, aciona a intervenção 

,~ataln, no sentido de buscar diretrizes seguras que reoga-

ntzassem o uso e a posse da terra e reordenassem, em bases 

~çat!veis com a afluxo demográfico, um novo processo de co-

Ionização. Surgem assim, os "Projetos 1 ntegrados de Coloniza-

~o" que, sem a menor sombra de d~vidas, podem ser considera-

hs como o marco divisor ' entre o "Povoamento Expontãneo" e a 

111plantação da "Colonização Dirigida". 

2- Colonização Dirigida 

A avocação que o Estado Brasileiro fez para si, ao 

u~mir a responsabilidade de "produzir um espaço" segundo mo-

deles pré-concebidos, assenta-se na preocupação de dominação 

~~e os movimentos migracionaisj alocação, disposição, uso e 

tipologia das propriedadQs rurais instalando uma máquina pro

~tiva capaz de responder às necessidades expansionistas do 

~pitalismo agro-industrial e amainar as tensões sociais nas 

mnas agrárias invadidas pela "modernização" e a consequente 

substituição das lavouras tradiona~s, carentes de mão-de-obra, 

pelos cu l ti vos direcionados aos mercados externos e altamente 

HC~izado. Por outro lado, era preciso redirecionar as cor

rertes migratórias destinadas às grandes metrópoles do Centro

~! onde o excesso demográfico já preocupava às elites políti

cas. A Colonização Dirigida passa a representar o grande trun

~ para os gestores do espaço brasileiro como estratégia capaz 
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de responder, satisfatóriamente, pelo menos sob o ponto de 

Vista do Poder as 1 ndagaçê5es seguintes. 

Como transplantar exce~sos demográficos para as 

~eas vazias sem provocar grandes traumas, aliviando as áreas 

de tensões e sem permitir mudanças na estrutura agrária do 

País? 

Como "produzir um novo espaço agrário", onde o 

centro l e Estatal transcenda a tudo quanto foi realizado até 

hoje no País? 

- Como preservar a tPrra para as futuras investidas . 
do e a p i t a 1 i s m Q , já que apropriadas como "reserva de valor", 

~a preciso criar condições para a realização desse valor? 

Ainda dentro dessa linha de raciocínio, vamos bus-

e~ em Cardoso & Muller essenciais subsídios ~ respeito de 

•colonização Dirigida": 

ncolonização Dirigida" aparece, portanto, 
como um esforço consciente, não apen~s 
para ocupar os vazios amazônicos e valori
zar as terras, mas como uma alternativa pa
ra a "pressão demográfica" em certas áreas 
do País. Uma espécie de válvula de seguran
ça par~ evitar problemas maiores sem que 
medidas drásticas sejam tomadas para rees
truturar o estatuto da propriedade <Cardoso 
& Miller, 1978:141>. 

Exatamente, através desse artifício jurídico - ad-

1ínistrativo emanado de uma política concent.racionista e dita-

tori al, ao adotar-se a "prax is" da Co 1 on i zação Dirigi da "o Es-

t~o antecipando-se aos fluxos colonizatór1os expontãneos es-

~nde a malha de sua dominação, de modo efetivo e sistemático, 

~~e a vida e o destino do escorraçado trabalhador rural tan-

gldo à Rondônia. Os implantadores dessa política colonizató-

ria, fundamentando-se em experiências colhidas em empreitadas 
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tlml 1 ares, projetaram para esta parte da Amazônia uma coloni-

laç'ão esco 1 mada dos erros e vícios, cometi dos em outros "pro

Jetos", transplantando para as terras pa 1mi1 hadas por Rondon 

Fajetos agrários, exaustivamente, detalhados pela "técno-bu-

~cracia" e sobejamente alimentados pelos fluídos megalomanía-

tos emanados pelos gestores da política cognominada, num dado 

IOmento histórico, como a do "mi 1 agre br as i 1 e iro". Ao antec i -

~r-se ao processo de colonizaç'ão expont~nea, encetada pelos 

~abalhadores rurais nas terras de Rondônia, o Estado estava, 

tlmplesmente, obstacu l ando a concret i zaç'ão de uma "Reforma 

lgrária expont~nea, ou de fato". 

"O que estava acontecendo, na prática, ao 
mesmo tempo que cresc 1 a extensivamente o 
capitalismo na região era uma expécie de 
reforma agrária de fato, expontãnea. Os 
trabalhadores rurais desempregados, subem
pregados ou superexplorados-camponeses e 
operários - estavam buscando terras virgens 
ou devolutas, para ali construir o seu lu
gar, a sua vtda, a roça e a criaç~o, a mo
rada habitual e a cultura efetiva. Sitian
tes, moradores, meeiros, parceiros, arren
datários, assalariados, corumbas, bóias
frias, paus-de-arara, peões-camponeses e 
operários do campo - buscavam soluções prá
ticas, diretas, por seus próprios meios, 
·para os seus problemas de trabalho e sobre
vlvênci a. Buscavam terra"Clanni, 1979:133>. 

Através dessa interferência o Estado, em nome da 

preservação do "direito à propriedade", elocubra um conjunto 

de Decretos, Regulamentos e Portarias com o intuito de garan-

tlr, de forma "ordeira e racional", o acesso a essas terras, 

~amando para si a responsabilidade de organizar a crecente 

demanda que, a partir dos anos setenta, transformou Rondônia 

wm dos pólos de ~aior crescimento populacional do Brasil ele

v~do o seu efetivo demográfico, que em 1960 não passava de 

70.783, para 111.0ó4 no ano de 1970. <FIBGE, 1976> 
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nEsta corrente migratória tornou-se cada 
vez mais crescente, originando uma verda
deira explosão demogáfica, circunstancia 
que levou o INCRA, como Coordenador da Po-
1 ítica Agrária, a proceder a criação de vá
rios Projetos Fundiários, de Colonização e 
de assentamento Dirigido tendo como final f
dade a solução desses problemas e ordenar 
às novas ocupações CCETR, op.cit. :40). 

Diante das circunstãncias, o Instituto Nacional de 

Reforma Agr ár i a, <INCRA> é municiado de plenos poderes e 

~~sforma-se de fato, num executor dos planos para reordenar 

a efetiva colonização de Rondônia, exatamente dentro das dire

~lzes ' e dos par§metros emanados de Brasília. Em 19 de junho 

de 1970 cria, através da Portaria n2 281/70, na área prioritá-

ria para Colonização desapropriada pelo Decreto Lei ó3.104 de 
" 

1~08/&8 e posteriormente considerada insdispensável à Segu-

r~ça para o Desenvolvimento Nacional, Decreto Lei n2 1.1ó4 de 

M/04/71, o Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto, muni-

c!pio de Ji-Paraná, 320 quilometres distante de Porto Velho. 

a- Os projetos de colonização e fundiários 

O Proje~o de Colonização Ouro Preto foi criado com 

o sentido de solucionar pr~blemas de disputa de terras entre 

~rceleiros e a Companhia de . Colonização Calama. No Entanto 

J~ se definia, de forma irretorquivel, que nessa porção da 

huônia Ocidental se efetivaria uma colonização dependente da 

força de trabalho oriunda do Centro-Sul, num primeiro momento 

edo Sudeste-Sul, a partir . da implantação dos demais projetos. 

Sacramentando-se uma ligação umbel ical como o colonato evadido 

do Sul - Matogrossensse, Norte e Nordeste do Estado do Paraná 

e, num segundo pl~no: Minas Gerais, Espírito Santo e São Pau-

lo, "locus" em que a capital izaç'ão do campo <modernização), já 

havia imprimido uma nova estruturação na malha fundiária, ado
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tando formas de exp l oraç'ão onde o pequeno produtor não tinha 

aals poss i b 1 l 1 d ade de acesso e os modernos i mp l ementos. agrá-

rios substitui ram, gradativamente, o ,grosso da mão-de-obra n'ão 

qua 1 i f i e ada . É assim que os manipuladores do espaço apres s am-

se em viabilizar os corredores migratórios, constituindo cone-

~es entre a BR 364 e a malha viária do Centro Sul e Sude ste 

o que, de s~bito, vê-se transformada em "valvula de escape" 

~ra as pressões demográficas e sociais dessas cong~st i on adas 

zonas. Assim, canalisam-se os excedentes populacionais para o 

Ocidente da Amazônia, i ncorpo.r ando-se, de forma de f i n i tiva, 

Rondônia à econ-om ia sulista. Tabela 8. 

É assim que avu l ~a. entre os mi gran tes , a p r ese nça 

de parceleiros procedentes dos Estados da Regi~o Sul do Br a-

si l, cujo fluxo corresponde a . 54., 25%, dentre ps que se d ir i -

giam ao Projeto J aru-Ouro Preto. E dentre os sul i stas, dispara 

o Estado do Paraná que, isoladamente, representou 28, 31 % do 

wlume migratório com destino a esses proj e tos. O Sudeste vem 

e1 segundo lugar com 32,55%, com um ligeiro predomínio de mi -

wantes procedentes do Estado de Minas Gerais, 12,42%, e o 

Centpo-Oest,e, graças a C~ntribuição do Estado de Mato Grosso, 

com 28,49%. A tabela 8 é bastante elucidativa e· ratifica o do-

afnio dos migrantes sulinos em relação aos do Nort-e-Nordeste. 

O importante, entretanto, a destacar é que Projeto 

Jwru-Ouro Preto ao abrir as porta~ de Rondônia aos expol i ados 

do Sul, dava início a um novo ciclo migratório interno. É as-

t t ã l t 1 nte 1 mp l ant ªdos : < pe-slm que ou ros proje os s o, pau a name , 

la ordem de cri ação) . 
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PROCEDr.NCIA PARCELEIROS PROJETO JARU-OURO PRETO 

NÜMEHOS Níl ~ff~OS ,. ! " ,. . . . 
REGIÔF.:S ESTl\DOS 1\USOLUTOS HELHT. vn .. 

1
.,u .. - rn I l\r. 
-----·-

Minas Ge rais 525 l?.,·12 
Espírito S.:into 484 11, 45 

Sudeste S:io Paulo 335 7,93 
Rio de J.:ineiro 32 0,75 

~ -
Distrito Federal 10 0,23 
Mato Gr osso 1. 079 25, 5 •1 

e. Oeste Mato Grosso do Sul 7R l,R4 
1 Goiás 29 o, (j 8 

l.) ')(, 

Paraná 1.196 :rn I 31 
Rio Gra.nde do Sul 1. 005 23,79 Sul Santa Catarin.:i 91 2, 15 t 2.29:1 

- ·- -------
Bahia 219 5, 18 1 
Ceará 104 2,46 1 
Maranhilo 61 1, 4 4 
Paraíba 42 o, 99 

Noroeste Pcrnumbuco 29 O, GJ:l 
Sergipe 81 1, <) 1 
Rio ~rundc do Norte 06 o,] 4 
Piauí 06 o / ). 4 
Alagoas 05 o, 11 1 

l 480 
. 

Amazon .'.l s 28 0,66 
Rondônia 19 o, 4 ·1 

Norte Paíii 09 0,21 
Roraima 02 0,04 

58 

4. 7.:14 1 TOTl\L l 
FON'PF:: GODI:JllO-INCív\ (P. V·~ lho) -198 J 

1. Projeto Integrado de Colonizaç~o Ouro Preto <Ja-

ru-Ouro Preto> - <PI C > 

Localizado nos Municípios de Jaru e Ouro Preto. 

Criado em 19 de junho de 1970 pela Portaria 

•!281 /70 . <já e 1 t ado> 

2. Projeto Integrado de Colonizaç~o Sidney Gir~o -

!PIC) 

Localizado no Município de Guajará-Mirim e alcan-

~ando o D 1str1 to de Abunã. 

Criado em 13/08/1971 pela Portaria &92. 
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3. Projeto Integrado de Colonizaç~o Ji-Paraná 

(PIC) localizado nos Municípios de Ji-Paraná, Cacoal e . Pimenta 

~~o. Deste projeto fazem parte çirico setores: Jt-Paraná, 

Abaltará, Rol im de Moura, Prosperidade e Tatu. 

(PAD> 

Criado em 1G/02/1972 pela Portaria n2 1.443. 

4. Projeto Integrado Paulo de Assis Ribeiro - CPIC> 

Localizado no "'lunicf_ ~io de Vilhena. 

Criado em 04/10/1973 pela Portaria n2 1480 

5. Projeto de Assentamento Dirtgído Burareiro 

Localizado no Município de Ariquemes 

Criado em 23/01/1974 pela Portaria n2 85. 

G. Projeto Integrado de Colonizaç~o Pe. Adolpho 

Roh 1 - e P I c > • 

- <PIC>. 

Localizado nos Municípios de Jaru e Ji-Paraná. 

Criado em 20/11/1975 pe)a Portaria n2 1.520. 

7. Projeto Integrado de Colonização Marechal Dutra 

Localizado no Município de Ariquemes. 

Instalado em Julho/Agosto de 1975 e homologado pela 

~solução n2 131 de OG/09/1978. CCETR, 1979:9/12> Figura 10. 
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Em conjunto, esses Projetos, foram dimensionados 

p~a absorver 23.438 familias, com a seguinte distribuiç~o por 

111ldade:- Tabela 9 

FAMILIAS ASSENTADAS POR PROJETO 

PROJETOS FAMILIAS 
ASSENTADAS 

PIC. Ouro Preto 5.133 

PIC. Ji-Paraná 4.756 

PIC. Paulo de Assis Ribeiro 2.974 

PIC. Adolpho Rohl 4.341 

PIC. Sidney Girão ·soo 
PAD. Marechal Outra 4.520 

PAD. Burareiro 1.214 

" 1 

TOTAL 23.438 
1 

FONTE: CETR - 1979 

A implantação do Projeto Ouro Preto representa, 

M~oricamente, o marco inicial do intervencionismo estatal no 

npaço agrário rondon i ense objetivando ajustar esse espaço a 

walanche migracional inexoravelmente eclodida, preservando a 
J 

ordem sócio-ecomômica vige~te e impedindo uma reforma agrária 

~ fato. É assim que min~sculas corrutelas ou isolados pontos 

~ apoio em meio da selva, vêem-se transformados em aglomera-

®s populacionais, plenos de famílias despreparadas e sem ne-

~o recurso, que passam a exercer pressão sobre a tenue es-

~rtura administrativa do Território de Rondônia, compungindo 

~ órg~os p~blicos a criarem, muito rapidamente, os projetos 

~ colonização com o precípuo objetivo de imprimir uma certa 

~~m" no caos já instalado. O que então se fazia, ou tenta-

~~se fazer, era legalizar posses e canalizar os fluxos migra

\órtos Já existentes. A rigor, na maioria dos casos, não se 
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poderia falar de "projetos de colonização", mas de ações de 

legal i zação, isto porque os "parceleiros" precediam a~s topó-

grafos. Era a força do braço, do terç.ado e da fo 1 ce anteceden

® os teodolitos e as miras de prumo. Era o desespero, o denô-

do, a fome e a 1 ndomáve l fibra, antepondo-se às pranchetas e a 

tecno l og i a . 

Trilhas abertas, tapirís levantados: posse sacra-

entada. Aos administradores do espaço, outra coisa n~o resta-

~ a não ser, regulariza-las. ~ assim, que aqueles sinuosos 

~minhos abertos no ãmago da m~~a, transformam-se, no papel, 

H grotescos segmentos de retas a sustentar seus irregulares 

·~~ices, transmudando-se de· invasões em proJetos, arquivando 

~nfrontos e injustiças mas cuja sacramentaç~o só ocorreu após 

1ultas lutas e vidas perdidas. 

Na realidade, a História do Povoamento de Rondônia 

~o difere-se de outras onde a violência e a truculência man-

w~nam-se com a do braço da lei e o "Poder" constituído, es-

~a-se no mais forte em detrimento do desprotegido e do "sem 

terra". Em Rondônia os latifundiários e sertngalistas, encas-

telados em seus "feudos", reagiram ferozmente ante a marcha 

avassa 1 adora dos expropr 1 ados parce 1 e i ros, como bem podemos 

Mificar na reportagem-den~ncia do Jornalista Montezuma Cruz:· 

8 paralso dos grupos latifundiários, as
sim como o Paraná de 40 anos atrás, em Ron
dônl a já não se constitui novidades as pri
sões de re l i g i osos, posseiros e l (deres 
sindicais, há pressões de todos os tipos 
contra trabalhadores e todos aqueles que 
clamam por Justiça. O Governo, de sua par
te, finge n'ão ver nada, tentando assim, 
cri ar a 1 magem de que a ca 1 maria existente 
n1o sofre rupturas ... " 



O mesmo jornalista segue detalhando aÇões de vio-

l~cia contra trabalhadores: ao relatar fatos ocorridos na fa-

zenda Cabixi em Colorado D'Oeste:-

" um grupo de mais de 30 posseiros ha
via-se dirigido a Domingos de 01 iveira, 
mais conhecido como Domingão e que era um 
dos capatazes dos latifundiários, para co
municar-lhe que por decisão do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal todos eles vol
tariam a ocupar seus lotes de terra. Furio
so, Doming'ão chamou seus jagunços e todos 
abriram fogo contra os posseiros ... " 

Ainda, relatando o mesmo fato, Montezuma Cruz, des-

creve como se deu a 1 ntervenç~fo da Justiça de Rondônia até o 

aasacre da fazenda Cabixi :-

" A Secretaria de Segurança Pública de 
Rondônia informou a imprensa que os invas
sores da fazenda estavam armados de esp i n
garda e revolveres no "ataque" a Domtng'ão. 
Mas n'ão fez um só comentário sobre as 1Jin
chesters <pr1v1legios do jagunctsmo armado 
daquela regi'ão>, rifles, garruchas aprendi
das pelos posseiros das mãos dos jagunços 
liderados por um tal de "Paraguai". Este 
tipo, inclusive, foi agarrado e levado a 
delegacia de Colorado D'Oeste, sendo solto 

. logo após o início do inquérito ... " (Jornal 
dos Trabalhadores - ano 1 n2 05, junho de 
1'Hl2 pág. : 7> . 

O posicionamento, absolutamente, parcial do Estado 

F~igo em ações e atitudes anti-sociais, isto é de. um Estado 

w~crático e monopolizador, aparecem também com muita inten-

stdade nos comentários de Hébette & Azevedo C 1982> quando re-

lrtam os fatos de violência repressiva ocorridos em Cajazei

ru, Nova Vida e Seringai 70"18, n~cleos populacionais exis-

tentes no Município de Ar 1 quemes. 
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Todavia, as ações de violência e repressões em nada 

Interferem no volume cada vez maior de migrantes a procura de 

~rra. Inserida dentro de um contextq m~lor, o Nacional, a in

~nsslficação dos fluxos em direção à Rondônia agudiza no mo

unto em que o fechamento da Transamazônica ao pequeno agri

wltor passa a ocorrer, lanni C1979> e Wood & Schiminck 

(1983>; transformando essa porção da Amazôn .ia Oc i denta 1 no 

aaior centro re~eptor de "sem terras" de todo o Pa !s. Dos 

113.ó59 habitantes que existiam em Rondônia em 1970, em apenas 

ua década, saltou-se p~ra 49 ~ .0ó9, o que corresponde a uma 

taxa média geo'métr i ca de incremento anual de 15. 7ó%. <F 1 BGE, 

1982: 2) 

O cotejamento desse crescimento demográfico com a 

1édia de incremento verificada,· no mesmo per'íodo, na Regi~o 

lorte e no Bras i l , ressalta que os !nd ices de Rondônia foram 

~nsivelmente superiores a ambos pois, enquanto o incremento 

da Regi~o Norte em 1970 a 1980 foi de ó3,3X e a do Brasil 

V,5X, Rondônia alcançou a cifra significativa de 341,3X, o 

que aliás, ultrapassavas as expectativas mais otimistas do 

~nto de exceder as próprias possibilidades de absorver, por 

~rte da área receptora, as levas migracionais, cada vez mais 

uescentes. Afinal de contas, a propaganda elaborada pelo Po

àr alardeando sôbre a presença de terras férteis, isentas de 

padas e o aceno de distribuição gratuita de lotes com benfei

~rias, créditos e assistência técnica, ao lado de outras pro-

11ssas que n'ão se consumaram, foram as responsáve 1 s pe 1 a 1 n

tensl f i cação, cada vez maior, de uma clientela convicta de 

ter, por fim, encontrada a "Terra Prometida". Em 1975, por 

•emplo, a população de Rondônia já se encontrava no limiar 

~s 300.000, para ser mais preciso: 291.044 habitantes, aegun-



~Indicadores estimados pelo DATAM. op.c1t.:180 

Cinco anos depois, segundo o Censo Demográfico rea-

llzado pelo FIBGE, já se alcançava .491.0E>9 ou seja: um acrés-

cimo de 200. 025 pessoas o que significava um aumento anual de 

40.05 novos c i dad~os por ano ou pouco ma 1 s de 1. 097 f am ( 1 1 as 

por dia. CFIBGE, 1982) 

Essa desenfreada entrada de parcele1ros induziu o 

l~RA, com o sentido de dar um tratamento mais globalizante a 

~a administraç~o, a criar os "projetos fundiários"19, esten-

~ndo a sua jurisd1ç~o sobre todo o Território. Essa delibera-

~o, ao mesmo tempo em que servia para agilizar a administra-

ção dos "Projetos de Colontzaç'ão" jà implantados, municiava o 
• 

~gão executor de hábeis instrumentos jurídicos capazes de im-

pedir ou, pelo menos amen 1 zar, a grilagem desmesurada e as 

contumazes invasões de propriedades. Figura 11 

Os projetos fundiários, em número de 05, estendiam, 

ro~ já afirmamos, a jurisdição da Coordenadoria Especial do 

Terr 1t6r1 o de Rondôn 1 a < CETR) , sobr-e os ProJetos de Co l on 1 za

ç~, já inst1tuídGs e a instituir, abrangendo toda a área já 

discriminada ou a discriminar. <Tabela 10> 

Os Projetos Fundiários e suas Dimensões 

Are a Are a a 
Projetos discriminada ha discriminar ha 

Alto Madeira 2.328.395,0280 3.241.604,9720 

Corumbiara 5.859.000,0000 131.500,0000 

Guajará-Mirim 4.984.614,0000 2.060.386,0000 

Jaru-Ouro Pretc 3.729.841,3620 · 1.969.0.68,6380 

TOTAL 16.901.850,3900 7.402.549,6100 

FONTE:CETR. op.cit: 9/12 
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A soma da área discriminada e a d1scrim1nar repre-

senta: - 24.304.400,0000 ha o que perfaz a total idade do ter

ritório de Rondônia: '243. 044 km2. 

Esses Projetos Fundiários e os de Colonizaç~o. 

~~sformam Rondônia no epicentro nacional de uma suposta re-

forma agrária de fato. CTabe la 11) 

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FUNDIÃRIA DE RONDÔNIA - 1981 

DESTINAÇÃO ÃREAS (PROJETOS) TOTAL (HA) % 

Projetos de Colonização 4.128,636 16,98 

Concorrência Pública 1.981.899 8,151 

Reservas Florestais (IBDF) 2.206.750 9,07 

Parques Indígenas (FUNAI) 2.503.760 10,30 

Ãreas Urbanas 156.957 0,64 

!'Regulariazação Fundiária" e 13.326.408 54,83 "A Destinar" 

TOTAL 24.304.400 -
FONTE: INCRA/CETR/G.D. 

Analisando o atual situação fundiária de Rondônia, 

rtrav~s da <tabela 11>, percebe-se que da sua área territorial 

~ 24.304.400 ha, reservou-se para a "Colonização", 4.128.63& 

~. ou seja 15,9% do seu espaço total. Por outro lado, as 

~eas dependentes de "regularização e áreas à destinar" soma-

vam, em 1981, um total de 13.32&.408 ha, isto é: 54,8% de toda 

a extensão do atual Estado. 
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~Jetivos da Colonização em Rondônia 

Diante do fato, pode-se concluir que a proposta n~o 

~a transformar ·Rondônia em "tábua de salvaç~o" para os sem 

~rra de todo o Brasil solucionado, de vez, um problema que Já 

se arrasta por mais de quadro séculos. <Guimar~es 1979> Como 

~~mos constatar, os Projetos de "Colonizaç~o" que foram di-

ensionados para absorver 24.438 famílias de agricultores, co-

locam-se muito aquém de resolver esta intricada quest~o so-

clal, pois segundo o 1 BRA C 1978>, somente no Nordeste havia 

cerca de 1 . 300. 000 f am í l ias subempregadas <sem terra) citado 

por lanni <1978: 141>. Entretanto, o IBASE, atualizando esses 

dados, . maximiza-os ao afirmar que na década de 70:-

,, 12 milhões de famílias ... não possuem 
terras ou as possuem em porção insuficiente 
para a sua manipulação" <Revista Vozes, 
1985: 12). 

O cotejamento crítico desses indicadores servem pa-

ra alicerçar a convicç~o de que a "Colonizaç~o" de Rondônia, 

não ocorreu dentro da simplista perspectiva de se fazer uma 

~eforma Agrária". Mas foi elaborada isto sim, para atender 

numa primeira instância a necessidade de expansão da "Frontei-

n Agrária ou de Recursos", como Já aludimos. Todavia, há de 

~tender-se que ao incorporar esses espaço, dentro do arranjo 

de complementariedade sócio-econômico imposto pelo capital he-

~~nico sulista, até certo ponto, esvas1avam-se alguns "boi-

s~s de descontentamento" e, concomitantemente, subsidiava-se 

ua política conjuturalista que enfeudou-se de temática da 

~eforma agrária", unicamente com os porpósitos de praticar 

oa retro-alimeritaç~o e colher polpudos dividendos ele1torei

ros. t assim que foi produzido um novo espaço agrár1o onde os 

aais ins1gnifican.tes movimentos soclats · sempre tiveram o mont-



~ramento e a sanção estatal. Portanto, a manipulação do espa-

~n1o objetivava atender as demandas sociais e aos despossuí-

~s. Procurava-se, isso sim, preser.var substancias porções 

~ITitoriais como reserva de valor para futuras investidas de 

u nempresariado agrário", como s'ão os casos das áreas rurais 

denominadas: "~reas para Regularizaç'ão e "A Destinar" que 

~rfazem um total de 13.32&.408 hectares, ou seja: 54,8% de 

todo o terrttóri·o. <vide tabela 11>. Também n'ão se descuidou, 

oEstado, de garantir num curto espaço de tempo a presença dos 

especuladores imobi l iári .>s ao ·reservar-lhe 8.15% a título de 

~~corrência Pública" (Licltaç'ão). Espaço que, celeramente, 

~~smudou-se em área de reserva de valor", escudado no ímpli-

cito compromisso do Estado em fazer "realizar esse valor": 

" como converter novamente a mercadoria 
em dinheiro, ou ent~o como ocupá-la produ
tivamente de modo a obter um rendimento a 
partir da atividade agro-pecuária" <Grazia
no da Silva, 1981:47>. 

A percepção dessas sutilezas comandando as disposi-

ções parcelares à nivel das pranchetas e elaboradas, segundo 

u diretrizes de uma geo-política agrária, culminam num tipo 

~malha fundiária, como bem se pode avaliar na figura 12, on~ 

ff se exponenctam a estratégia do Poder. Atende-se, por exem-

pio, para as localizações das "Zonas de Licitação" <em verme-

lho>, devidamente circundadas pelos "Projetos de Colonização" 

(e1 azul> e núcleos urbanos, ambos servi dos por uma vasta rêde 

~Uri a e todos os demais e l ement.os fundamentais que compõem 

ma infra-estrutura capaz de promover a crescente valorizaç'ão 

~s Imóveis rurais ou, reprizando Graziano da Silva: converter 

llOYament.e a mercadoria <terra> em d 1nhe1 r"o. Figura 12. · 

:t.64. 
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awária adotada, pelos governos m111tar1stas, teve a condão de 

aprofundar as d 1 ferenças entre os economicamente abastados e 

08 deserdados pela sociedade consumlsta além ~e franquear, ir-

Nstritamente, o· campo ao capitalismo. Graziano da Silva 

(1982), Souza Martins C1983>, Sampaio C1980) Milton Santos 

(1982), entre outros. 

Na trilha desse raciocínio, vejamcs " o que diz:-

Octávio I ann i : 

• a política de colonização oficial foi 
defini da como elemento 1 mportante da po l í
t t ca econômica adotada pelo Governo. Trata
va-se de transformar a Amazônia numa fron
teira de expansão do capital ismo de base 
nacional e estrangeira, que ganhou redobra
do ímpeto com os governos instalados pelo 
golpe de Estado de 19&4. A Colonização era 
não só um dos meios para garantir a estabi-
1 idade política e social conv1niente a essa 
expansão do capitalismo. Era também um meio 
de propiciar força de trabalho, produção de 
meios de subsistência e mercado para a ex
pans'ão desse mesmo e apita l ismo" ( 1 ann 1 , 
1979. A.:ó3). 

No estabelecimento de uma "tipologia de projetos", 

frOcurou-se premi ar, pelo menos dois tipos d i st 1 ntos de proje-

~8 quanto aos produtos e quanto às características dos parce-

lelros. Daí a ex i st.ênc ia dos "Projetos de Assentamento D ir 1 g i -

~· <PAD>, um projeto definido, seg~ndo Hébbete e Acevedo 

11982>, n~o em funçtio do colono mas do produto. No caso espe-

c{flco o cacau. E os "Projetos Integrados de Colonização" 

IPIC 's) destinados aos parceleiros de baixa renda e sem 

rmde qualificaç~o e para os quais o órgão executor assume 

•a determinada gama de responsabilidades, ou para ser mais 

claro:- descarado paternal ismo. 

Para ~Projeto denominado de <PAD>, Projeto de As

M~amento Dirigido, o Instituto nacional de Colontzaçtio e Re-

forma Agrár 1 a < l NCRA) : 
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n assume responsabilidade de organização 
territorial, 1mplantaç'ão da infra-estrutu
ra, seleciona e assenta os beneficiários. O 
parceletro desse Projeto, deve ser mais 

especializado que u~ trabalhar sem terra; 
precisa ter um mínimo de conhecimento agrí
cola, e, ao mesmo tempo, algum recurso fi
nanceiro e experiência quanto a obtenção de 
crédito bancário" <Modesto, 198:38). 

Enquanto que para os CPIC's) - Projetos destinados 

ws parceleiros de baixa renda, o órgão executor assume as se-

quintes respons ab i l idades: -

" Os Projetos Integrados de Colonizaç'ão 
<PIC's), s'ão aqueles nos quais o INCRA as
sume responsabilidade de implantação da or
ganização ter -itorial, da infraestrutura, 
de admininstraç'ão: realiza o assentamento e 
titula os beneficiários. Promove a ass1s
tênc1a técnica, o ensino, a saúde e a pre
vidência social, a habitaç'ão rural, a em
presa cooperat1 va, o crédito e a comerei a-
1 i zaç1fo. A c l i ente la potenc 1 a l <lo P 1 C é 
constituí da por agr 1 cultores de baixa ren
da". <Modesto, óp.cit.:34). 

Essa arrumaç~o espacial, ardilo8amente, engendrada 

~los "ideólogos" da colonização de Rondônia, objetivava uma 

dissem1 nação de forças produt 1 vas segundo a teórica potencia-

lidade dos solos. Praticava-se, assim, um "zoneamento" tático, 

onde os parceleiros selecionados pelas suas intrínsecas quali-

f1caçaões, destinar-se-iam às províncias, supostamente mais 

ubérr i mas, onde deveriam ap l i car-se em cu l t.ur as de mercado, 

preferenc 1 a l mente destinadas aos mercados externos, caso espe_

cíf i co do cacau. Na outra vertente, os parceleiros sem grandes 

qualificações, a não ser a própria força de trabalho, encarre-

gar-se- iam dos cu l t. i vos de subsistência destinados ao abaste-

cimento interno. 

É assim que a força estatizante encarregava-se de 

Feservar as províncias dotadas de melhores t.erras ao projeto 

~ui denominado de CPAD> - Projeto de Assent.amento Dirigido 

(local lzado no município de Ariquemes) -· enquanto que ·a <PIC> 

-Projeto Integrado de Colonização - seriam dest.1nados a gran-

1.67 



de massa 1ndif_erenciada, descapitalizada e expoliada pelas zo-

n~ "modernizadas" do Centro-Sul. Assim vamos ter, de um lado, 

aconcentraç~o de uma "futura elite agrária" e de outro, a ma-

ciça presença de obreiros a representar, acima de tudo, 

form idável estoque de m~o de obra, ou em outras palavras, 

exérc 1 to agr {cola de reserva. 
,, 

na sua porção leste, a chamada gleba 
Burareiro, vulgarmente designada oor nLici
tação" com 222.609 ha; no me to, ~ projeto 
de Assentamento Di r ig ido <PAD> Burare i ro, 
em forma de "L" invert ido , com 304 . 925 ha; 
e a Oeste o <PAD> Marecha l Dutra, vu lgo 
"Marecha l ", inserido no traçado do <PAD> 
Burareiro, e com 494.óól ha" <Hébette & 
Acevedo, 1982:11}. Figura 13 

DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO EM AR IOUEM ES SEGUNDO A ÓTICA ESTATAL 
( 1. 9 81) 

f I G. '3 

,.. 
1 --.....--- ..J 

I 
( JAr:t- M M NÁ 

,,? 1 
r----, r ... r ' .... ' ~·· 

V <-' 

• 

CONVENÇÕ E S 

GLEBA BURARE IRO (LICITAÇÃO I 

li P . A. O. BURA REIRO 

[:J P.A.O . MAL . OU TR A 

SITUAÇÃO 

' l 
' ) 

J l- PA RAN
1
A 

(SCALA 

O PO 40 601(M .._....._ 

, _______ "' 
""'"" ' ) ESPISÃO O'OfSTE 

P' I M[NTA BIJ(rtO 

ICAlllCO lll:OH~ 

ORG-' NC ?• OO POft . Of!Sf l'IH?' 

~ 
{ 

\ 
\ 
\ 
1 

SER G I O PAUL O OOC . AL'!_E S H . 0 111.A H. SA1 0 

um 

um 

IH Cft A IC lT A/ O. ti :·.:•:_· _:' ·;:_;;• •:..:_' _____ , 

' éifl 



Esse sutil aparato encontrou no Município de Ar1-

queme s o palco ideal para a sua implant.ação. Localizado no ei

xo da princtpal arteria da Amazônia bc1dental, a BR 3&4 e no 

entrocamento com a BR 421-ligação GuaJará-Mirim-Bolivia, a 

~10 caminho da capital do Estado, Porto Velho, e ainda deten-

~r de uma faixa de solo que se presta ao cultivo de cacau, 

roma ndo-se ao fato de se constituir numa das maiores provín

cias estaníferas do País, além de deter alguns dos grandes la·-

t1fundíos do Estado, esse Município, num dado momento, trans-

~rmou-se num laboratóri0 expe~imental onde as ações estatais 

~carregaram-se de fazer reproduzir um espaço eiocubrado se-

gundo modelo pré·-conceb 1 do e determinado pelo Poder vi gente. 
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NOTAS - CAP!TULO 3 

1 -

" O 11 Plano Nacional de Desenvolvimento <II 

~D> - 1975/1979, lançado pelo governo Geisel, deixou de lado 

1vlsão da Amazônia com uma "área problema" e passou a preocu

par-se com a "fronteira de recursos", o que deu ensejo para 

que o capital ismo se ex~and1s..:;e cada vez mais na região e a 

~~tão de se~ desenvolvimento fosse dirigida pela grande em

presa pr 1 vada. Esse PND continha, a 1 nda, a filosofia de "i nte

vaç~o nacional" do plano anterior e se refer1a, também ao fa

to de que o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Oeste eram consi

~rados, dentro da política global, como sócio-economicamente 

co11plementares no fluxo de fatores de produção <m~o de obra>, 

terra e outros recursos natural s> ou no fluxo de produtos. 

Além 'disso, as relações dessas .áreas com o Centro-Sul eram, 

b~ém, consideradas prinfipalmente no que se referia ao fluxo 

~mercadorias, de capitais e de tecnologia. 

Entre os programas lançados pelo governo Geisel, em 

1~5, a resem usados como estratégia para o desenvolvimento da 

nnõnia, destacou-se um, especial~ referente à criação de pó

~s de crescimento na região, o qual foi detalhado em termos 

F~ramáticos pela Superintendência do Desenvolvimento da Ama

zOn 1 a C SUDAM > em seu l l P l ano de Desenvolvimento d a Arn azôn 1 a 

(li PDA>. Este programa, conhecido por POLAMAZ8NIA <Programa 

~ Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia) foi 1nst1-

tuCdo, originariamente, em 25/09/74 pelo Decreto n2 74.G07. 

!Adélia Engracia de 01 iveira et al li 1 - Amazônia <Desenvolvi-

1.71' 



M~o - Integração - Ecologia). São Paulo, Editora Brasilien-

n, 1983, pp. 274>. 

2 -

SOBRE OS POLOS DE DESENVOLVIMENTO PREVISTOS NO SE-

GUNDO PND. 

Nas estratégias de organização espacial das ativi-

dades econõm i cas na Amazõn ia, depois de, numa primeira fase, 

Incrementar os eixos de desenvolvimento, passou-se a partir de 

1975, a uma estratégia baseada no conceito de pólos de desen-

volvimento, objetivando com isto, eliminar as diferenças in-
• 

~ffeg1onais no desenvolvimento econômico. A criaç~o da Zona 

~mca de Manaus foi um primeiro passo no sentido desta estra-

t4g1a. Os pólos de desenvolvimento citados no 11 Plano de De-

~volvimento, que os esboça apenas vagamente, fundamentam-se 

·• duas ou três prioridades setoriais: recursos minerais, 

•qo-pecuária ou possibilidades agroindustriais em 15 regiões 

eelecionadas. As áreas de desenvolvimento regional . priori tá-

rias são citadas no Programa Polamazônia. Para cada uma delas 

f feito um plano de desenvolvimento integrado, no qual é de-

~~lnada a localização dos polos de desenvolvimento e os li-

1ltes def i n 1 ti vos das áreas prioritárias. 

Até agora os incentivos estatais e privados de co

l~ização e projetos de desenvolvimento econômico concentram-

ee no centro, leste e sudeste da Amazônia, abrangendo tanto a 

aazônia propriamente dita, como a área de transição ao Pla-

aalto Central. A vasta região a Oeste do rio Branco e Madeira 

~I quase excluída, à excess~o do Acre, dos projetos atualmen-

~ em curso. O fluxo migratório em direç~o ao oeste da Amazõ-
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nla através de Cuiabá-Porto Velho - superior, inclusive, ao 

que ocorre ao longo da Transamazõnica - é captado parc~alment.e 

~r projetos de colonização em Rondônia, dirigindo- se o res

tante para o Acre e em direção de Humaitá - Manaus. Justamente 

oo Acre nota-se, ultimamente, maior atividade dos compradores 

® terra, destacando-se entre estes os grandes criadores de 

gado, e ao mesmo tempo tomada, pelo governo, medi d as v 1 s ando a 

reorganização da economia da borracha. 

3 -

A questão da ocupaç'ão militar das "fronteiras" com 

o sentido de manter a integridade do território ou, simples-

1ente impedir a entrada de "ini~igos", ou invasores al ieníge-

n~, como se os problemas de uma naç'ão residissem fora e n'ão 

~ntro do próprio território, parece ter sido a preocupaç'ão 

®minante dos geopolíticos brasileiros. Defender o País contra 

~imig6s hipotéticos ou ocupar um "espaço vazio", como se a 

simples mi li tar i zaç'ão puqesse transformar uma "fronteira mor

ta•, numa "fronteira viva". Esse posicionamento. político-ideo-

l~ico, corrobora no sentido de alicerçar os movimentos de ex-

~ns~o demográfica em direção aos pontos limítrofes do espaçd 

territorial brasi le1ro, justificando, até certo ponto, maciços 

l~estimentos nas rodovias de penetraç'ão. 

Na concepç'ãio dos militares que donminaram o Poder 

político do Brasil, por duas décadas, a questão das fronteiras 

assumi a pos i ç'ão preponderante e, em certos casos, prioridade 

absoluta. t:. assim que Paulo R. Shi 11 ing aborda o assunto. 

"Um exame superf l c 1 a l basta para demonstar 
que em todos os casos as fronteiras econô
micas e demográficas são mais fracas nos 
países limitrofes do Brasil. Isso explica 
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porque as fronteiras brasileiras estão 
atualmente, em pleno processo de expansãon. 

O diplomata brasileiro assinala que são poucas as 

•rrontei ras v 1 vas" do Bras i l , Co autor no caso está se refe-

rindo ao embaixador Teixeira Soares, chefe de Divisão de Fron-

telras do I tamarat i) , somente as da regi ão centro-sul : Uru-

guat, Argentina e Paraguai ... As outras, situadas na região 

e~ônica - Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Surinam, Guia-

na e Guiana Francesa - são chamadas de "fronteiras mort.as" pe-

lo geopolítico do Itamarati. Essas fronteiras, diz ele,"só 

agora est~o sendo submetidas a um processo de defesa e milita-

rlzação: 1G unidades militares, com um total de 9.400 homens 

ocupam, atualment.e, essa área (Jornal do Brasil, 21/01/84). 

É assim que Shilling vai abordando a questão das ro-

dovlas "amazônicas", enfatizando os seus propósitos geopol íti-

cos e estratégicos: 

"Vejamos como o plano das estradas em de
senvolvimento na Amazônia se enquadra to
~almente dentro da teoria das "fronteiras 
vivas". "As estradas Transamazônica, Pert
metral Norte e Cuiabá-Santarém constituem 
um grande passo para a ocupação dessas 
·fronteirasn. 

O chefe do Departamento de Fronteiras do ltamarati 

~~ecera a estrada pioneira nesse sentido: a Brasília-Acre. 

~ta dividi-se em três ramos fundamentais: a BR-070, Brasília-

Culabá: daí, sob a sigla BR-3ó4, alcança Porto Velho a 1.500Km 

àdlstãncia: como BR-319 segue até a fronteira da Bolívia, em 

Guajará-Mirim. Em Abunã, a 216 Km de Porto Velho, a estrada se 

bifurca, seguindo <um segundo ramo) para Rio Branco <capital 

~Acre> e, daí, a 900 Km chega a fronteira do Peru. 
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~álter de Goes, um enviado especial do Jornal do 

lrasil à região, analisava <24/12/ó8) o objetivio da Brasília-

lcre: 

• partindo desse último ponto (Rio Bran
co) alcançava a frontetra do Peru, com o 
objetivo de vencer as regiões andinas e in
tegrá-1 as a economia brasileira". 

E ajuntava, ampliando a sua tese: 

"Essas estradas vão promover a integração 
das regiões do oeste e a franja oriental 
dos Andes à economia atlantica (leia-se 
brasileira). E assim estabelecer-se-ta pon
to de apoio para o avanço brasileiro, orde
na~o, sistemático e consciente sobre o 
grande vale ... " 

Em 13/03/72, o governador do Estado do Acre confir-

nva oficialmente o objetivo expansionista da estrada: 

• O asfaltamento da Brasília-Acre vai per
mitindo que o Brasil tenha uma saida para o 
Pac(f tco, ao mesmo tempo que transformará o 
.Acre em um entreposto comerc 1 a l dos produ
tos manufaturados brasiletros para toda a 
região ama~ôntca ... " 

A Transamazônica, partindo do litoral atlântico do 

~~este brasileiro (Jo'ão Pessoa>, com seus 5.500 KM de exten-

do, também alcança a fronteira peruana, na cidade de Pucalpa. 

t~ende entroncar com o sistema viário do país andino que le-

nw porto de Callao, no Pacífico. 

A Pertmetral Norte, com seus 4 . 215 Km · <seu término 

tstava prev 1 sto p'ara 1977 > apresenta um caráter estratégico 

1llltar-econômico mais evidente: partindo do Amapá <o territó

rio feudo da Bethlehem Steel Corp. > corre ao longo das fron-

telras da Gu 1 ana Francesa, do Sur i mam, Guiana, Venezuela, Co-
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l~bia, chegando até Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru. 

Em agosto de 1973, foram firmados os contratos para 

a construção da BV-8, a estrada Brasílla-Car·acas, com um to-

tal de 5.578 Km, ·sendo 4.462 em território brasileiro, com um 

~st.o de cerca de 320 milhões de dólares para o Brasil. Segun-

®afirmava o então ministro brasileiro dos Transportes, Mário 

Andreazza: 

" o objetivo da Brasília-Caracas é 
formar Manaus em um dos principais 
econômicos do continente" <Jornal do 
sil, 30/08173>." 

No discurso que pronunciou na época, 

trans
po los 
Bra-

o ministro 

" Praticamente todas as estradas da Amazô
nia tem cárater multinacional" <o grifo é 
nosso> e enumerava: " A estrada que parte 
de M acapu e l i ga Cal coene com o Oi apoque 
alcança a fronteira com a Guiana Francesa, 
articulando-se com a rede viária daquele 
país; o prolongamento da Cuiabá-Santarém 
chega à fronteira do Surinam, em Tirióes; a 
Manaus-Boa Vista se bifurca: o primeiro ra
mo alcanlça a fronteira com a Guiana e tem 
o objetivo de chegar ao porto de Georgetown 
<oferecido ao governo brasileiro como porto 
1 ivre>; o segundo ramo chegará à fronteira 
com a Venezuela e levará, através da estra
da Santa Helena-Ciudad Bolívia-Caracas, à 
capital Venezuelana: da P~rimetral Norte 
partem várias conexões: uma chega à fron
teira da Venezuela, em Curuí; outra, à 
fronteira colombiana, em Mitu; outra chega 
em Letícia, também na fronteira da Colôm
bia; outra termina em Benjamin Constant, 
também na ftonte1ra peruana". 

Esta política viária, de caráter estritamente geo-

jl<llft.ic.o, se repete com relação às fronteiras centrais e do 

wl do Brasil. lni O Expansionismo Brasileiro ... a geopolítica 

~General Golbery e a Diplomacia do ltamarati, Global Editora 

• Distribuidora ,Ltda., S'ão Paulo, 1981, pág.49. · <Paulo R. 
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4 -

Forte Princípe da Beira 

O Real Forte Príncipe da Betra é o marco mais anti-

~ e signiftcattvo da história do Território. Construído em 

~76, em decorrência dos tratamentos que davam posse portugue-

1a ~região, batizou a fronteira desde àquela época. Abandona

ID durante certo tempo, foi redescoberto pelo Marechal C~ndido 

!ariano Rondon, coberto pela mata. Desde 1930 instalou-se aí 

ma guarnição militar, que passou a cuidar da fortaleza. Esta 

~arnição é hoje a base da vida da pequena vila de 7&4 habi-

"' ~ntes na zona urbana, todos ligados, direta ou indiretamente, 

lv1 da do Forte . A população masculina civil se constitui ape-

~s de alguns comerciantes que abastecem as famíl1oas dos mi-

lltares. 

O agrupamento militar dá toda assistência à popula-

~o civil, inclusive hospitalar e esta se estende a Costa Mar-

iues, a 30 km, Vi,flitada diariamente pelo médico militar, a 

midade mista de Saúde D. F~anciaco Xavier Rey. As esposas dos 

1ilitares e em alguns casos eles próprios, dão aulas na escola 

~ 1~ grau existente na localidade. 

Forte Príncipe da Beira está situado no local plano 

1arenoso, à margem direita do Rio Guaporé. Seu traçado obede-

• a um xadrez mais ou menos regular que envolve a fortaleza 

1lstór í ca nos dois lados. Tem um relacionamento imedi ato, mui -

e próximo com Costa Marques, a qual se liga por rodovia. Po-

~. todos os relacionamentos mais importantes se dão com a 

:idade de Guajará Htrim, por barco ou avião, únicas formas de 

~sso ao local. <DATAM, 1980:38> - Governo de Rondônia - Se-
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aetaria de Planejamento - Divisão de Apolo Técnico e Articu

l~ão com os Municípios - Levantamento Básico dos Municípios e 

Dlstr i tos - Porto Velho, 1980 - mi meog. 

5 -

Os termos: Povoamento e Colonizaç~o. no nosso en-

tender, não são sinônimos, embora tratem do mesmo fenômeno. 

~tendemos, pois, -ser o Povoamento representado por um esforço 

~ ocupaç~o de um espaço, através da utilizaç~o de estraté-

glas, um objetivo colima<'_':>, prE::ssupondo-se uma certa aleato-

riedade ou temporal idade. 

Colonizaç~o. por outro lado, é o povoamento efeti-

vado fundamentado num planejamento, ou segundo Porto Tavares: 

G -

n colonização é o povoamento precedido 
de planejamento governamental ou privado". 
ln: Colonização Dirigida no Brasil, IPEA, 
2~ Edição, Rio de Janeiro, ~979, pag.17. 
<Porto Tavares et allii) 

A recuperaç~o ·de memória histórica do Estado de 

~~õnia terá que, forçosamente, passar pelos ~rquivos do IN-

~A <C.E.T.R. - Coordenadoria especial do Território de Rondô-

lia - Porto Velho>, pois esse órg~o está ligado a gênese do 

bt~o de Rondônia e, consequenteme~te, com a sua estruturaç~o 

upacial. Muito embora naõ tendo departamentos especializados 

~ra a preservaç~o. ordenaç~o e interpretaç~o, etc., dos ele-

~tos de ordem social, mesmo assim o INCRA de Rondônia sempre 

rocurou preservar essa memória através do~ seus relatórios e 

>artictpações em Encontros, Regionais, Nacionais e Internac10-

1ais, sobre Movimentos Mlgracionais, muito .contribuindo, ·dessa 

~ma, para a compreens~o de Organização do Espaço brasileiro. 

j. 7fl . 



t assim que, exatamente através de um dos seus relatórios 

(apresentado no "I I Encontro Regional Sobre Migrações Inter-

nas", ocorrido em agosto de 1979 na cidae de Vilhena>, pudemos 

~trair indicadores importantíssimos à respeito da ocupáç~o 

~mana no período pré território. Neste trabalho, entre outros 

elementos, o C. E. T. R. destaca que, num primeiro momento, a co-

l~a do látex foi a grande impulsionadora dos movimentos de 

~netração e conquista do território e o ínicio de um processo 

de ocupação e organizaç~o econômica do espaço. 

7-

"O Território Federal de Rondônia, outrora 
Santo Antonio do Rio Madeira ou Território 
de Guaporé, foi inicialmente ocupado em 
função do ciclo da borracha vegetal, repre
sentado por 108 seringais financiados, pelo 
antigo Banco da Borracha, atualmente BASA: 
pelo êxodo de cearenses, tangidos por uma 
seca inclemente no Nordeste Brasil e 1 ro, 
tornando-os figuras invisíveis <S. l.C.>, 
bravos pioneiros desbravadores que conquis
taram e defenderam as fronteiras do Brasil 
na Amazônia. Foi na corrida às seringueiras 
que o homem venceu a selva. Foi o seringa l 
que constituiu Belém do Pará, Manaus e ou
tras cidades. Foi o seringal que guardou o 
"Tapete Verde" da Amazônia para o Brasil. 
Ass 1 m, por convenção i ntern ac 1 on a l entre 
Brasil e Bolívia, foi implantada a Estrada 
de Ferro madeira M amoré, com o prof í cuo 
propósito de escoamento da produção da bor-

· racha, da castanha e da madeira, pois o seu 
leito ferroviário ligava Porto Velho e Gua
jará-Mirim: assim como a arra1gação da 11-
nha telegráfica tornava-se indispensável à 
segurança nacional, e para consecução foi 
chamado a efetivá-la o então Coronel CANDl
DO MARIANO DA SILVA RONDON" <C.E.T.R. Il 
Encontro Regional Sobre Migrações Internas. 
INCRA, Vilhena, Rondônia, 1979, pp. 37-38, 
mimeo>. 

Mas s~o nos Estados autoritários e imperialistas, 

CUJa base de sustentação pol ít..ica repousa no mi 1 itarismo, que 

a questão de "Fronteira" recebe todo um t..ratamento especial, 

revelando preocu,paÇões intervencionistas, em nome de salva-
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~ardas do nacionalismo, da intangibilidade do território e do 

Jacobinismo, culminando, finalmente, na elaboraç'ão dos "postu-

l~os tericos" que fundamentam a questão e que traz como que-

sito primacial a preocupação dos "espaços vitais". Os teóricos 

~ uma geopolítica emprestam à "Fronteira" uma conotação emi-

nente estratégica e dotada de uma alta dinamicidade que a tor-

na capaz ou habilitada a promover avanços e recuos circunstan-

cia1s e CUJO acionamento faz-se de acordo com as decisões ca-

suísticas de um Estado autoritário 

12/09/43}. 

8-

" a fronteira n~o tem mais o conceito 
meramente linear de outros tempos. É d j fe
rente e d1nãmica - porque avança e retroce
de conforme as circunstãncias. Sendo algo 
vivo, exerce uma press~o natural sobre a 
fronteira econômica e demograf icamente mais 
fraca". <Embaixador Teixeira Soares, citado 
por Shi l l 1ng, 1981: 162>. 
ln: Subsídios Teóricos para a Dlscuss~o de 
Espaço Fronteira. Caderno Prudentino dos 
Geógrafos Br as 1 J e 1 ros, Seç~o Local de Pre
sidente Prudente - SP, 1987:3. <Sergio Pau
lo do C. Alves> 

Decreto-Lei n2 5.812, 13 de se~embro de 1943. 

<Pub l 1 cado no Diário Oficial da Uni'ão, de 

Cria os Territórios Federais do Amapá, do Rio Bran

ro, do Guaporé, de Ponta Porã e do Iguaçu. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 

ronfere o artigo 180 e nos termos do artigo &2 da Constituição 

decreta: 

Art. 12 - São criados, com partes desmembradas dos 

ut~os do Pará, do Amazônas, de Mato Grosso, do Pará e de 

~nta Catarina, os Territórios Federais do Amapá, Rio Branco, 

~GUAPOR~. de Ponto Porã e do Iguaçu. 



O 32 - O Terr1tór1o do Guaporé terá os seguintes 

Os limites fixados no parágrafo acima foram retifi-

c~os pelo Decreto-Lei n2 G.550, de 31 de maio de 1944, como 

se vê do seu terce 1 ro i t.em - letra c: 

" a Noroeste, o divisor de águas ltuxi-Abunã e Itu-

xi-Madeira, até o ponto mais próximo da nascente do Paraná-

Pixuna, descendo pelo dit·~ rio ::.~ araná-Pixuna até o paralelo da 

conf lu ência do· Igarapé Maici com o rio Madeira até essa con-

fl(lfnc ia, subindo esse l garapé até a sua nascente, seguinào 

~lo d1vidor J1-Paraná-Marmclos e Ji-Paraná-Roosevelt; ató o 

~ral e io da confluência do rib d~pitão Cardos~ com o rio Roo-

selvet, seguindo por esse paralelo até a dita confluência, so-

~e o rio Capitão Cardoso e seu formador Tenente Marques, até 

i~z do lgarap~ Pesqueira; dessa foz, ?Or uma re~a a~é o sa l -

l11 .lou (\111m Rios 110 rio !que subi rido <~~.;::;e rio ;i!.<? ;1 fo:.·: d <• o.úr · 

rego To l ui ri - I n az á, pelo qual sob até a nascente e daí pelo . 
divisor de águas, até a nascente principal do r.io Cabixi, pe10 

~ai desce até sua foz no rio Guaporé até o limite entre o 

Território do Acre e o Estado do Amazonas, por cuja linha 11-· 

l~rofe continua até encontrar o divisor de águas ltuxi-Abunã. 

O Decreto-Lei n25.812, bem como o n2&.550, foram 

us1n ados pelo Presidente Getúlio Vargas. ln: Achegas para a 

Blstór ia de Porto Velho. seção de artes Gráficas da Escol a 

Técnica de Manaus, Manaus, 1950, pág 75/7&. <Antonio de Jesus 

:cantanhéde > • 
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"Em termos mundiais, a produção da borracha 
nacional, que em 191-0 const1tu1a mais de 
50~, caiu para o pouco mais de 5X em 192&. 
E o volume de borracha plantada, que em 
1910 era de 8 mil toneladas, subiu para 3&0 
mil tonel adas em 1920, enquanto que a bor
racha nativa passou de &O mil toneladas pa
ra 42mil no mesmo período" <Adélia Engra
cia de Ol1velra. Amazônia. São Paulo, Edi
tora Bras111ense, 1983,p.247). 

No mesmo texto, De Oliveira (1983) fala das profun-

das repercurssões econômi·-as os;_;asionadas pela queda da produ

ção da borrachá: 

"Com a queda cada vez mais acentuada nos 
indices de exportação da borracha e com o 
fracasso das tentativas de soergu1mento da 
economia da reg 1 ão, houve uma retr aç:ão das 
frentes de expan~ão e um alargamento da mi
séria. As falências, Já no ano de 1913, 
eram muito pronunciadas, uma vez que todo o 
sistema de aviamento fora abalado. Em Belém 
e Manaus, quase todas as firmas, mesmo as 
mais antigas, se desfizeram. Apesar da for
mação de um Sindicato ou Liga dos Aviado
res, em Janeiro de 1911, nada foi melhorado 
e, com o tempo, o próprio Banco do Bras1 l, 
que só emprestava a uma casa aviadora nob a 
responsah1 li d ade dos demais membros da Li
ga, suspandeu os auxílios.Milhares de indi
víduos ficaram desempregados. A grande 
maioria dos seringais foi fechada ... " 
<Idem, Ibidem, pp. 248-249). 

Durante a II grande Guerra Mundial, o Brasil cele-

~a acordo com os Estados Unidos através da Rubber Reserve 

Company, com a final idade de incrementar a produç'ão de bor-ra-

~a para suprir as necessidades aliadas dur-ante as atividades 

~licas. Entretanto, todo esse esforço pouco r-edundou, em ter--

~s positivos para a Região Norte. Vejamos o que diz, de 011-

velra: 



"Entre os anos de 1942 e 1945 estima-se que 
tenham chegado à amazôn 1 a cerca de 100 mil 
imigrantes nordestinos. Apesar desse novo 
fluxo migratório que aumentou o número de 
habitantes da Amazônia, os resultados da 
"Batalha da Borracha" foram modestos, pois, 
de 10.700 toneladas em 1941 passou-se para 
21 toneladas em 1944 e 18.900 em 1945 ... " 
( 1 dem, l b idem: 2&&) . 

A castanha, embora de relativa import~ncia como 

~~uto alternativo para a economia do "grande Norte", não te-

vepara Rondônia o mesmo significado em termos econômicos, uma 

~z que essa província pouco produzia, em relação à Região 

Norte sendo superada pelos Estados do Pará, Amazonas e Acre -

ç~ecendo como 4~ produtor regional, suplando apenas: Amapá, 

Rato Grosso e Roraima <Velho, 1981:91). Cantanhéde (1950) ao 

çresentar um balanço estatístico do movimento p6rtuário de 

~~ônia <Porto Velho) - com referência ao ano de 194& - deixa 

~ansparecer que a castanha representou, no ano em apreço, 

apenas 2, 92% do total exportado por esse porto. ln: Achegas 

para a História de Porto Velho. Manaus, Seç'ão de artes Gráfi-

cas da Escola Técnica de Manaus, 1950, p.74). <Antonio de Jesus 

Cantanhede) 

10-

Registra-se um profundo descompasso entre os indi-

cadores est at í st i cos, referente a população de Rondônia, ut i -

lizados por Coelho Mesquita & Egler <1979> e Modesto (1981) 

w1dentemente, ambos recorrendo a mesma fonte e as informações 

oont1das no trabalho da DATAM <Divisão de Apoio Técnlco e Ar-

li cu l aç'ão com os Muni c íp 1 os) , órg'ão partecente a Secretaria de 

PlaneJamento do Governo de Rondôn 1 a que até 1980, época da pu

blicação do trabalho em tela, tinha à sua frente o economista . 
José Bernardo Pereira. 



Genericamente os índices estatísticos utilizados, 

~r Coelho mesquita & Egler e Modesto, referentes a informa

~s populacionais de Rondônia e Porto Velho até 1950 (inclu-

11ve> est'ão, exagerandamente, maximizados em relação aos uti-

llzados pelo DATAM. Tomemos como exemplo os seguintes dados: 

Segundo o DATAM, em 1950, a cidade de Porto Velho 

~ssuía: 27.244 habitantes e representava 73,8% da populaç~o 

~~ual que era de 3ó.935 Cpág. 173); entretanto Coelho Mes-

quita e Egler, na pág. E:,3, utilizam a cifra de 49. 725 como 

R~o a população de Rondônia e que a população de Porto Velho 
• 

!urbana>, atingia em 1950, a cifra de 10.03ó habitantes. Mo-

Gesto, ao se referir ao contigente populacional existentH em 

~~ônia, para o ano de 1950, afirma o mesmo ser de 49.725 ha-

•itantes <pág. 15 > • 

Diante do impasse, por uma quest~o de coerência, 

optamos por uti l iz'ár os dados trabalhados pelo DATAM, uma vez 

'e esse órg'ão técnico do ·Governo de Rondônia, pela lógica, 

nlá muito mais afeto aos problemas relativos a composição de-

1109ráflca e suas variações e por se tratar, inclusive, de um 

q~1smo especializado. Se alguém tinha interesse em maximi-

nr os indicadores estatísticos esse, evidentemente seria o 

i'g~o em apreço. 

a) A organização do Espaço na Faixa da Transamazõ-

a1ca. Vol. 1, Rio de Janeiro, Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 1979. e Coelho Mesquita & Egler) 
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b) A Contribuição do INCRA dentro do Processo de 

~~ação do Território de Rondônia. Porto Velho, Rondônia, CE

rn - Informações e Dados Gerais, 1981.C Reinaldo Galvão Mo-

desto) 

c> DATAM - Secretaria de Planejamento - Governo do 

Estado de Rondôn la. Levantamentos Básicos dos Mun (e i pi os e 

Distritos. 1 980, ·mi meo. 
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A quest~o dos recursos minerais da Amazônia que só 

vieram à tona a partir da década de óOm, passanao pelas incur-

~es de pesquisadores em empreendimentos isolados até o final 

h d~cada de 50 e particulaimerite segundo Breno Augusto dos 

Santos ( 1 981> , na década· seguinte, passou a ter significado 

especial em duas regiões - A província Estanífera de Rondônia 

e ~ov!ncia Aurífera do Médio Tapajós". ~ assim que o citado 

cientt'sta faz um relato, pormenorizado, das empresa~3, princ1-

paimente multinacionais, ~m termos da Amazônia: 

"No final da década de 50, e particularmen
te na década seguinte, a atividade gar1m
pe1ra, que desde os bandeirantes vem sendo 
desenvolvida com maior ou menor 1ntens1da
de, nos ma 1 s d 1 stantes rincões do Pa ( s, 
passou a ter s1gntficado especial em duas 
regiões - a Província Estanífera de ~ondô
nia e a Província Aurífera do Médio Tapa
JOS. 
Em meados da década de GO uma das multina
cionais do alumínio, a canadense ALCAN, 
atuando com maior empenho na prospecç'ão de 
bauxita, tem sucesso e descobre as Jaz 1 das 
do Trombetas. 
Duas outras multinacionais, voltadas para a 
pesquisa de manganês, minério pouco d1str1-
buído no mundo ocidental, a Un1on Carb1de 
<através de sua subs1d1ár1a CODIM> e a Uni-. 
ted State Steel <através da Companhia Meri
dional de Mineração> d~o ínic10 a programas 
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s l stemát i cos de prospecção mineral , ut i l t -
zando maiores recursos financeiros e melhor 
suporte logístico, inclusive com apoio de 
helicópteros, o que possibilitou o acesso a 
áreas ínvias, não mais restr1ng1ndo os tra
balhos de exploração.aos vales dos grandes 
rios. A CODIM, CUJO programa teve início em 
19óó, obteve relativo sucesso nos pr1me1ros 
trabalhos, descobrindo os depósitos de man
ganês do Sereno, nas proximidades de ~ara

bá, estopim que deu início ao interesse pe
la província mineral dos CaraJás. A Meri
dional, que seguiu seus passos em ó7, fo1 
mais protegida pela sorte, chegando no prt
melro mês de atividade às fabulosas Jazidas 
de ferro dos CaraJás e à Jazida de manganês 
de Burltirama. 
O impacto da descoberta das Jazidas de fer
ro dos carajás sensibilizou não só as em
presas .. ultinaLionais como o próprio gover
no, que, através de uma série de medidas, 
possibilitou que fossem aceleradas as pes
quisas minerais na Amazônia, e de forma que 
seu controle - até certo ponto - não esca
passe aos brasileiros. 
Na década de 70 observa-se uma inversão do 
panorama anter io.r. Embora as mu l.t inac i ona is 
tenham continuado a participar dos progra
mas de pesquisa mineral , os projetos àe 
maior expressão foram executados por brasi
leiros, merecendo maior destaque aqueles 
desenvolvidos pelo próprio Ministério das 
Minas e Energia, através do Departamento 
Nacional da Produção Minerai - como o Pro
jeto RADAMBRASIL e os levantamentos aero
geof ísicos -, ou pelas empresas estatais -
como os projetos de mapeamento básico e de 
prospec~~o mineral da Companhia de Pesquisa 
de Recursos Naturais CCPRM) e do grupo 
CVRD. Alguns traba 1 hos bás 1 cos de geologia 
também foram desnvolvtdos sob o patrocínio 
da SUDAM. 
Os \l l ti mos anos ass 1 st iram a uma sequência 
de descobertas àe Jazidas, ou de alvos al
tamente promissores, como, entre outras, a 
bauxita Z i nc <RTZ> e pelo grupo CVRD; a 
bauxita de - Almeirim - pelo grupo CVRD; o 
caul 1m do Jart - pelo grupo Ludwig: o cau-
1 i m do capim - pe l a CPRM e pelo grupo Men
des Junior; o manganês do Azul - pelo gruoo 
CVRD: níquel dos CaraJás - pelo grupo INCO 
e pelo grupo CVRD: a ca2s1terita do X1ngu -
pela Prom1x e pelo grupo CVRD: o ouro dos 
Carajás - pelo grupo CVRD; . cassiterita àe 
Surucucu - pelo projeto RADAMBRASlL: e o 
cobre dos CaraJás - pelo grupo CVRO. 
Nos tempos atuais estão sendo planejados e 
dlscuttdos grandes projetos para aprove1ta
mento do potencial mineral Já descoberto; 
que poderão contribuir para o desenvolvi-
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mento racional da Amazônia desde que sejam 
orientados convenientemente do ponto de 
vista técnico, econômico e político. 

ln: Amazônia - Potêncial Mineral e Perspectivas de 

~senvolvimento, T.A. Queiroz, Editor~ Editora da Universidade 

~ São Paulo, São Paulo, 1981, pág 11/14. <Breno Augusto dos 

Santos> . 

Esse mesmo assunto, abordado sob um ângulo menos 

técnico, mas destacadamente político e econômico, é visto na 

obra "ABC do Entreguismo no Brasil" (1981), sob a coodenação 

de Ricardo Bueno, onde constatamos uma quantidade enorme de 

empresas mu 1 ti nac i o!1fa is que estão atuando, na área de menera-

ção, na Amazôn 1 a: 

" Os minerais estratégicos disponíveis na 
Amazônia provocaram uma autêntica corrióa 
das corporações internac1ona1s. Em apenas 
dois anos (1973/74>, por exemplo, seis im
portantes grupos <Royal Dutch Shell, Sant 
Joe Minerals, Saint Gobain, Internacional 
N 1 cke l, Brascan e Un 1 ted States Stee l) re-

Jquereram nada menos que 188 áreas para pes
qu 1 sa mineral em dois municípios do Pará
Marabá e S~o Félix do Xingu revela o Coo
Jornal. A' 1 ista dos trusts que Já estão na 
região é impressionante. Mencionando apenas 
a "fina flor" temos: Alcoa, U.S.Steel, Al
can. Anglo-American, Hanna Bethlehen, 
Shell, Brascan, Etern1t, lnco, Saint Go
bain, Patinõ, Mitsui, Kitsubischi, Somitomo 
Chemical, Nippon Steel, Exxon, Bunge Y 
Born, Noronda, Stanko e New Jersey Z1nc. 
As subsidiárias desses trustes na Amazônia 
se mult1pl1cam como coelhos. Um levantamen
to feito pela geógrafa Irene Garrido assi
nala que as "grandes companhias vem criando 
empresas mineral, CUJOS endereços s~o do 
Rio de Janeiro. Pode-se, no entanto, 1den-

• tiflcá-las pelos nomes relacionados com a 
toponímia amazônica. to caso das empresas 
organizadas pela Royal Dutch Shel 1, como a 
mineração Rio Xingu, Mineração Curuá, Mine
ração Jauapert, Mineração lr1rl e Mineração 
Nhamundá. O grupo Pat1~0 <que monopoliza a 
produção de estanho em escala mundial) tam-

H~7 
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bém mantém empresas deste tipo como a Mlva
le - Mineração Vale do Roosevelt. A Bethle
hem Steel Corporation formou a Mineração 
Cabo Orange e a Mineração lta1ba, a segunda 
para pesquisas geológicas do manganês no 
noroeste da Amazôn 1 a'!. E para atrair esses 
grupos estrangeiros, o Brasil oferece favo
res escandalosos. O caso da Albrás está aí 
mesmo a vista de todos. Para trazer os só
cios japoneses para esta usina, que ficará 
em Vi 1 a do conde < a 40 qu i l ometros de Be
lém>, o governo brasl leiro simplesmente se 
comprometeu a construir soz 1 nho a h i dre l é
tr i ca de Tucurui que custará pelo menos US$ 
2, 3 b i 1 hões, etc ... etc ... " 1 n: A. B. C. do 
Entregutsmo no Brasil, Editora Vozes Ltda, 
Petropólis 1981, pág 132/134. <Coorà. Ri
cardo Bueno>. 

Essa via, que hoJ~ serve de interligação rodoviária 

entre a Amazônia Ocidental e a porção Centro Sul do Bras1 l , 

fazia parte das preocupações do Governo Getúl i'o Vargas que pa-

~ isso já nomeara, incl~sive, uma comissão técnica de estu-

dos. Ent.ret.ant.o, a sua execuç~o foi posl.ergélda até 19b8 quando 

é colocada, precari amente em tráfego. Como at.é ont'ão nao con-

~va com cobertura asfáltica, tornava-se intrasitável na maior 

~rte do ano e nos demais meses, por falta absoluta de conser-

vaç'ão, dificultava enormente a fluidez do tráfego sendo consi-

derada pelos motoristas como a "estrada dos mart.írios". 

Muito recentemente, após 1982, ao receber cobertura 

asfáltica, passa constituir, verdadeiramente, uma rodovia. 

Sobre a sua história e import~ncia estatégica, ve-

Jamos o que diz o engenheiro militar Marseno A!v1m Martins: 

"Inicialmente chamada BR-29 - Brasilia
Acre, liga o centro do País à fronteira co
mo o Peru, passando por Cu1abá, Porto Velho 
<RO>, Rio Branco <Acre> até. Pucalpa <Peru>. 
A idéia de sua construção não era nova. Sob 
a de nominação de "Rodovia Acreana" <ou es
trada da borracha>, foi admitida no plano 
rodoviário organizado por uma comissão téc
nica que, sob a presidência do engenheiro· 
Yedo fiuza, tinha por encargo a l 1gação 
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t.errest.re do Terr 1 tório do Acre com as re
giões centro e sul do País CDec. n2 15.079, 
de 20 de março de 1944). 
Esta rodovia era, portanto, um anseio de 
longa data pois seria o único acesso ter
restre ao Território Feder a l de Rondôn i a e 
à Amazônia Ocidental. 
No histórico rodoviário amazônico, começan
do por Rondon, o própr 1 o Governo do Terr i -
tório, a 2! Companhia Rodoviária Indepen
dente e a CER/5, várias entidades trabalha
ram tentando unir as duas capitais, numa 
extens~o de 1.520 km. 
Verificando a import§nc1a e os reflexos só
cio-econômicos que a Rodovia Br as í l ia-Acre 
trariam a vários Estados e Territórios da 
Federação, estimulado pelos seus governado
res, principais interessados no empreendi
mento, sendo que o Território Federal àe 
Rondõn ia, o então Governador Ce l. Nunes 
Leal, trabalhara arduamente pela mater1al1-
zação da idéia, o então Presidente da Repú
b l i ca Jusce 11 no Kubtschecl< de O l i ve 1 ra, 
a"RPs memorável reuni~o que tivera com os 
Governadores, em fevereiro de 19&0, decidi
ra construir a Rodovia Brasília-Acre" <Mar
seno Alvim Martins. A Amazônia e Nós. Rio 
de Janeiro, Biblioteca ào Exército, 1971, 
pp.109-110). 

No ano de 1982, coletamos junto aos fichários do 

l~RA Porto Velho - informações cadastrais a respeito do 

perfil dos migrantes que se incorporaram, após seleção efet,i-

~da pelo INCRA, aos ProJetos de Colonização Dirigida em Ron-

dõnia. 

Exaustivamente foram compulsadas 7.57ó fichas indi-

vlduais <I .C. > - Informações Cadastrais sobre o chefe da famí-

lia mi grant,e, donde extraímos um con~iunto de e} ement.os i nfor-

aativos sobre o futuro parceleiro de Rondôn1 a. 

Ver: 

Alves, Sérgio Paulo do Carmo. Migrações D1r1gidas 

nRondôn1a. Anais do 52 Encontro Nacional de Geógrafos, Livro 

1, Vol. 1, p.403. Associação dos Geógrafos Brasileiros, 

vers l d ade Feder a l do Ri o Grande do Sul , Porto A l ~gre, 1 982. 

1. O<'/ 



Idem. Movimento Migracionais em Rondônia. Caderno 

~denttno de Geografia n2 08, Associação dos Geógrafos Brasi-

letros, Seç'ão Loca! de Presidente Prudente, São Paulo, 198& 

pp.63-74. 
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O texto de Garrido Filha; demonstra com lapidar 

clareza, a presença em terras de Rondônia, dos grandes grupos 

K~ômicos nacionais e 1nternac1ona1s locupletando-se da maior 

.provínGia estanffera do Brasi 1 :-

a - "Mineração Bras1l1ense S.A. - MlBRASA, pertence 

a CTSBRA-Companhia Estanífera do Brasil <95% do grupo PATI~O • 
• 

!sediado na Holanda, que detém 51% das ações, e a PElLPRO :'.'le-

;tais, Comércio e I ndústr 1 a da PH l LUPS BROTHERS, subs i d. i ária do 

!f'Upo 

~nA 
:- 1 

ENGHLARDT, americano) com 49% das ações. Em 1972 a CES-

que Já em 19ó8 estava com lavra mecanizada em Santa Bár-

~a, tinha parti c 1 paç'ão do grupo americano GRACE. 

b) A Companhia de Mineração Jacundá, em 1958 e em 

~n. pertencia a Companhia de Mineração FERRO UNlON-FERRUSA 

h BILLITON empresa do grupo SHELL, associada a Companhia In

~rtrial FLUMINENSE, de capitais portugueses. Em 1976, a Mine-

ração Jacundá achava-se sob o contrô 1 e do grupo Canadense 

IASCAN. 

c) A Mineração Oriente Novo, com os setores Oriente 

~vo, São Lourenço, Maciça, S'ão Domingos e Cachoeir1nha, per

lenc1a, em 197ó, ao grupo lTAú. Após seu recente controle por 

me grupo, adquiriu empresas de mineração de diferentes ori-

~s. Desta forma, o setor Oriente Novo foi comprado do grupo 



FERUSA, que Já o possui a em 19ó8. Era inic1 almente a Mineraç'ão 

~~a. garimpo situado no local em que foi encontrado cassite

rita, pela primeira vez, no Terr 1 tór lo. O setor São Lourenço 

~~ém integrava a FERUSA, em 19G8: o mesmo ocorria com o se-

~r cachoeirinha, que se chamava, em 1972, Mineraç'ão Jamari 

~A. A Maçisa era, 1972, do grupo CODRASA, e, em 19ó8 da BEST 

-~tais e Soldas, de capitais paulistas. S'ão Domingos, no al

~ Candeias, constituia a Mineração Araçazeiro, área de pes-

quisa já então do grupo I TAú. Em 19E.8, ai se garimpava. 

d) A DRAMIN do BRASIL S/A., de capitais portugue-

ses, se estabeleceu no vale do Candeias, em 197f>. 

e) A Mineraç'ão TABóCA S/A., segunda maior empresa 

1lneradora da província est.an (fera de Ronàôn ia, tem área re-

fier1da de 200.000 ha, dos quais 50.000 ha em Massangana. É a 

mica companhia inteiramente nacional instalada em Rondônia. 

~1972, já pertencta ao grupo Paranapanema. O setor Massanga-

h, em 19G8, era área de garimpos. os setores Igarapé Preto 

~~ônas) e São Francisco <Mato Grosso>, em 1972, estavam 

~ndo pesquisados pela Paranapanema. Esta empresa é constitui-

D por dois sócios paulistas - Otávio Lacombe e José Carloa 

~wjo que detém 51% das ações, sendo o restante negociado na 

~sa de Valores. Este grupo tem seus maiores interêsses na 

~a de construção de estrada, e valeu-se de grande parte das 

~urnas dêste setor na mi neraç'ão. Além disto, 
i 
1 

contratando 

'6logo de grande competência e exper 1ênc1 a, transformou Mas-

lllgana no setor que mal s produz cass i ter 1 ta em Rondônia". I n: 

~!ineraç'ão de Cassiterita" - A Organ1zaç~o do Espaço da Faixa 

-Transamazôn1ca - Volume l - Instituto Brasileiro . de Geogra-



ria e E:st.atdst.ica - lnst.tt.uto Nacional ele co1on1z:aç~o e refor-

11 Agrária - Rio de Janeiro, 1979, pp. 199 <Irene Garrido F1~ 

lha> 
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" A Cassiterita foi encontrada, pela primeira vez, 

u Rondõn1a, nas terras do Ser1ngal do Sr. Jo~quim Pere&ra Ro

cha, no vale dc:1 r 1 o Machad 1 nho, por garimpei rcs de ouro em 

1952. Sua e)Cplcraç'lo econemica só se iníeíar•a em 1969. A oe

~1r, a produoão aumehtov, pro~~~ss1vamente1 -

1959 - 18 t.oneladas 1967 - 2.239 t.oneladas 

1960 - 49 t.oneladas 1968 - 2.800 t.oneladas 
. 

1961 - 35 t.oneladas 1969 - 3.500 t.oneladas 

19&2 - ó78 t.oneladas 1970 - 5.10& t.oneladas 

1963 - 1.038 t.oneladas 1971 - 1.702 t.oneladas 

1964 - 818 t.oneladas 1972 - 3.752 t.oneladas 

1965 - 2.459 t.onelad.as 1973 - 3.672 t.oneladas 

19&& - 2.040.t.oneladas 1974 - 3.935 toneladas 

1967 - 2.239 toneladas 1975 - 5.094 t.oneladas 

<Irene Garrido Filha - op. cit..:183> 
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A CALAJIA S/A. foi uma das eapreaas que at.uou na co-

-Ionização de Rondônia suscitando cont.rovert.tdas op1n18es a 

respeito da sua atuação por part."e de est.ud 1 osos da có 1on1 zação 

de Rond6n ia. O CTR < 1 NCRA de Porto Velho> ,. por exemplo, é bas-

t.ante parc1aontoso quando se refere a essa empresa. llai~ando-

•a afir•ar que: 

192 



w com a descoberta de terras férteis em 
Rondônia, oportunlzou a 1niciativa privada 
a contribuir na absorç'ão do cont i gente mi -
gratório, e ofereceu ao antigo trabalhador 
rura 11 sta o acesso a propriedade, o que se 
deu, a priori, através do loteamento rural 
da gleba PIRJNEUS, localizada no atual mu
nicípio de Ji-Paraná, executado pela CALAMA 
S/A. , que ali ada a outras co 1 on i zadoras 
particulares, foram atraídas, por incenti
vos governamentais, objetivando incrementar 
o processo produtivo da agricultura rondo
ntense. 
lnobstante aos esforços enviaàos pela CALA
MA S/A. para solucionar a problemática que 
se antepuseram a realização de suas ativi
dades, principaimente aqueles afetos a in
salubridade <malária), a regularização fun
diária da gleba e o intenso fluxo inicial 
desordenado, com a populaç~o de 1.800 habi
tantes, em 1950, saltando para 14.000, em 
1970, resultou uma séria tensão soei a l , 
iniciando, diante disso a Colonização Ofi
cial do Território com a criação ào Projeto 
Integrado de Colonização Rio Preto ... " <CE
TR - INCRA, 1979, pp.39-40, mimeo) 

Modesto (1981), pouco acrescenta ao texto do CETR, 

quando afirma: 

Turchi 

"Em 1967/1968, surgiu a Colonização Parti
cular CALAMA, que inicialmente foi contes
tada pelo INCRA, e a partir desse momento 
os colonos assentados por aquela empresa se 
rebelaram, negando-se a pagar as terras ad
quiridas. Essa situação indefinida provocou 
·a ocupação desordenada da área, ocasionando 
sérios problemas sociais. 
Em 197ó, o 1 NCRA aprovou o Projeto Técn 1 co 
apresentado pela CALAMA S/A., reconhecendo
ª como COLONIZADORA particular e autorizan
do a execução dop Projeto, atualmente em 
fase de conclusão". In:Contr1bulção do IN
CRA dentro do Processo de Ocupação do Ter
r i tór 1 o de Rondôn 1 a, CETR, l nformações e 
Dados Gerais, Porto Velho, 1981, pág.39 
<Reinaldo Galvão Modesto> mimeo. 

(1981), no trabalho apresentado no Segundo 

Encontro Nacional. de Estudos Populacionais, realizado em J(guas 

~ São Pedro em 1980, Já é mais pródiga em críticas à CALAMA 

quando afirma: 



17·-

no Projeto Ouro Preto, criado para solucio
nar o problema de 300 fam!l ias ludibriadas 
por uma das várias empresas que atuam na 
região ... (segue-se nota de rodapé): 

A Empresa CALAMA que se óizia proprie
tário da Gleba Pirinels vendeu lotes cujo 
tamanho variava de 25 a 200 ha a colonos 
trazidos do Paraná. Esta empresa que se de
nominava colonizadora n~o cumpriu os requi
sitos mfnimos exigidoE; pelo INCRA: abrir 
estradas, demarcar lote, entregar documen
tação legal lzada, etc. Dada a precariedade 
da situação e a 1mpossib1 l idade de retorno 
destas famílias à sua região de origem o 
INCRA foi obrigado a criar um Projeto de 
Colonização para instalar as 300 famílias" 
. ln: A Colonização Dirigida no Processo de 
Expansão da Fronteira Agrícola: Território 
Federal de Rondônia, INEP, São Paulo, 1980, 
pág 31G. <Lenita Maria Turchi) 

A extinção da garimpagem manual e a conpequente en-

trega dessas lavras às empresas formadas pelos grander. grupos 

~ooõrn1cos "transnacionais", vem suscitando todos os tjpos de 

críticas por parte da comunidade amazônica. Pol ít1cos, inte-

l~tua1s, a imprensa de um modo geral e trabalhadores do se-

~r, tem sido unânimes em afirmar que a lavra mecânica da cas-

slterita em nada sobrepujou a lavra manual e que os únicos fa-

rorec1dos, pelo ato governamental, foram as grandes empresas 

1ineradoras. 

VeJamos o depoimento de Ricardo Bueno <1981), que 

cita, inclusive, o ponto de vista de um dos mais l ídimos re-

~esentantes_da classe política de Rondônia - atual Governador 

do Estado - Jerônimo Santana: 

"Um exemplo típico de como o governo abre o 
caminho para os grandes grupos estrangeiros 
na Amazônia foi que aconteceu com a Cassi
terita da Rondônia. Em 31 de março de 1971, 
o Ministério das Minas. e Energia (então 
chefiado pelo economista Dias Leite> proi-

1.94 
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biu, através da Portaria 195, a gar.tmpagem 
à província estan!fera de Rondônia, substi
tuindo os garimpeiros que até então as ex
ploravam, por grupos estrangeiros. 
A alegação tecnocrática foi que a garimpa
gem artesanal era predatória, pois os ga
rimpeiros com seus métodos de trabalho pou
co sofisticados só aproveitavam o minério 
com elevado teor de cassiterita. E os trus
tes conseguiram melhor resultado com a tec
nologia? Não. O deputado emedebtsta (hoje 
Governador do Estado) Jerônimo Santana, em 
pronunctmento na Cãmara dos Deputados, ob
servou que a Assoei ação dos M 1 neradores de 
Cassiterita <entidade que congrega os trus
tes>, em seu relatório de 1974, reconheceu 
·que devido ao alto custo do óleo diesel pa-
ra mover a maquinaria, a ~nica saida encon
trada para suavisar os custos foi extrair o 
minério que contém num mínimo economicamen
te viável de estanho". As companhias inter
nacionais fizeram o mesmo que os garimpei
ros. "Ainda por cima custam à Nação muito 
mais para produzir menos. Em 19ó9, o Brasil 
começava a exportar estanho, em 1971 voltou 
a tmportarn, observou Jerônimo Santana. N'ão 
era para menos. A produção despencou de 
5.200 ton. em 1970 para cerca de 3.000 to
neladas em 1971, quando os trustes tomaram 
conta do negócio. E nos anos sequtntes con
t 1 nuou med (ocre" I n: ABC do Entregu ismo no 
Brasil: Editora Vozes Ltda, 5~ Edição, Pe
trópolis, 1981, pág 133. <Ricardo Bueno> 

AS den~ncias de violênci~praticadas pelo "Poder" 

e Artquemes são muito fartas e encontram-se registradas pela 

l11prensa local atraindo, inclusive, atenção de estudiosos e 

~~uisadores que estiveram em Rondônia. Caso específico de 

Bébett.e & Acevedo que registraram o seguinte testemunho -

"Em Ariquemes, a violência repressiva man1-
testou-se particularmente em Cajazeira, no
va Vida e Seringai. 
Em 1977, vinte posseiros dirigem ao Deputa
do Santana uma carta onde denunciam as ope
raç'ãoes de despeJO que os at 1ng1 ram, na 
Gleba Cajazeira~ na beira da BR 364, a duas 
léguas ao Sul da ctdade de Ar1quemes. <Es
ta, situada, a 194 Kms de Porto Velho> ... 
"tendo aproveitado a oportunidade de dcs a
propr 1 aç'ão do referido sertngal, como é do 



conhecimento geral, vários lavradores en
traram na cttada regtão, onde derrubaram 
matas e construíram casas, fizeram planta
çl!oes de 1 avoura brancas, cafezal e outras 
árvores frutíferas: agora, quando os mesmos 
estão usufruindo de suas benfeitorias, che
ga a polícia, ou seJa, o tenente~ através 
de po l 1eia1 s, dizendo ser oràem do tenente 
Brasil e do Dr. V1 lmar, chefe do lera de 
Ar1quemes e delegado da mesma vil a, para 
desocupar a referida área dentro de 48 ho
ras, sem direito a nada ... Segue outra car
ta de sete outros lavradores do mesmo lu
gar, ... aparecem na região o Sr. Vilmar 
Canuto, outros dizem ser o Sr. Vilmar Cafu
ne, o qual disse que é da Política Federal 
no Território de Rondônia, o qual requisi
tou o Tenente Brasil, Delegado de Arique
mes, Juntamente com um policial chamado de 
Zé Bala, e mals dois Jagunços, sendo um dos 
Jagunços o Sr. João 
Geada, os quais chegaram nas casas dos la
vradores e prenderam e algemaram os mesmos, 
levando-os para Ariquemes, todos armados de 
metralhadoras; quando chegaram em Ar1que
mes, considerando que o Sr. Manoel Nunes 
Vieira era o chefe, levaram-no ao escritó
rio do Incra, em Ariquemes, e obrigaram-no 
a assinar um contrato, para que o mesmo de
socupasse a áreas dentro de quatro messes a 
partir da data: de maneira que, aproximando 
o vencimento, o referido senhor -que diz ser 
da Polícia Federal, ou seJa, o Dr. Vilmar, 
veio com a Polícia de Ariquemes, Juntamente 

.com dois Jagunços, pressionado todos os 
posseiros a sa1rem de suas posses, tirando 
o direito de suas posses, perdendo todos os 
os serviços sem Indenização, ainda adver-

º tindo que os que não saissem serão presos e 
levados para a ilha de· Santo Antônio ou pa
ra a Colônia Penal de Porto Velho ... O In
cra, já cortou a área e er;te mesmo Incra 
está apoiando para tirar os lavradores, pa
ra entregar as terras ao fazendeiro Vitor 
Decresse, grileiro da região ... 
... "O caso do Ser1ngal 70 ~multo comentado 
na regi 'ão, embora as pressões sof r 1 das pe-
1 os ocupantes tenham assumido formas que o 
Deputado Santana qualifica de mais sutis 
pois, segundo comenta nesses despeJOS vêm 
sendo feitos disfarçadamente, a conta-go
tas, uma ou duas famílias de cada vez, para 
que a imprensa não noticie o fato real e 
este não ganhe a dimensão do problema so
cial que realmente encerra". Adquirido pelo 
serlngal ista Aldé Cantanhede, em 1958, o 
serlngal foi objeto de desapropriação jun
tamente com outros, em 1975. Posteriormen
te, Cantanhede obteve regularização de 
12.000 ha, virtude do tronco familiar, du-
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rante a gestão de Assis Canuto entãÕ Coor
denador do 1 NCRA, agora dono da empresa 
Pl aneJamento e Topografia Lt.a. PLANTOP que 
faz medição e demarcação de lotes <e é ela 
mesma dono de 2. 000 ha de terra em Ar 1 que
mes). Cantanhede vendeu então esses 12.000 
ha a um grupo do qual Canuto participaria. 
Em 1979-1980, os ocupantes do Seringal eram 
despejados inclusive com ordem judicial. 
Em 1979, as viôlencias se multiplicaram na 
Gleba Nova Vi da. Pretend 1 da pela Guaporé 
Industrial S/A - GAINSA, dos irmãos Aran
tes, que a tinham comprado do sertngalista 
Emanuel Pontes Pinto, essa Gleba tinha sido 
também incluída em 75 na Ação de Desapro
pr 1 ação. Como essa Ação teve seu andamento 
postergado na Justiça de Porto Velho, colo
nos a espera de terra passaram a ocupar a 
Gleba, por indicação do Deputado Santana, 
"sob os olhos e a proteção do INCRA, que 
os estimulava e aplaudia, como convinha", 
conforme dizeres do advogado Odac1r Soares 
Rodrigues, Presidente da Arena em Rondônia; 
mais de trezentas famílias <seiscentas se
gundo Soares>, teriam entrado nessas terras 
dedicando-se à lavoura e criação de gàdo. 
Na sua edição de 21 de JU l0ho de 1979, o 
jornal Alto Madeira, de Porto Velho, relata 
a denúncia feita ao Jornal por três colonos 
- Joaquim David de Campos, Gerolino Pereira 
dos Santos e Aristeu Joaquim Luc1ndo - da 
"ação de jagunços que, armados de carabinas 
e revólveres 44, estão invadindo os peque
nos 1 ates dos agr i cu l tores cortando suas 
·cercas de arame farpado e soltando em suas 
lavouras centenas de cabeças de gado, com o 
fim de expulsá-los de suas terras ... Os 
mencionados jagunços, segundo a denúncia, 
estariam a serviço da Agropecuária Nova Vi
da Ltda., de propriedade do Grupo Arantes 
<Gainsa>". O destaque dado ao fato pelo Al
to Madeira pode se explicar pela associação 
com o Grupo Agropecuário Nova Vida, de Ema
nuel Pontes Pinto, dono do jornal concor
rente, O Guaporé. Segundo um alto funcioná
rio de Rondônia, o grupo Arantes, um dos 
maiores ~atifundiários do país, integra ex
mi 1 itares de alta patente nos quadros de 
todos seus empreendimentos, o que explica a 
referência particular feita pelo Deputado 
Santana ao General Plínio Pitaluga, sócio 
do grupo. Para Justificar sua violência, a 
GA 1 NSA se vale de um acordo real i zado en
tre o INCRA e ela em agosto de 1978 no sen
tido de serem restituídos à empresa os imó
veis Nova Vtda e Milagres Caproxidamente 
20.000 ha> sob a alegação de que a desapro
pr 1 ação não foi fetta com base no vaior 
real das benfeitorias. Entretanto o · mesmo 
acordo estipula que a autorização de ocupa-
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ção só será feita após sua homologação na 
Justiça - o que até então não ttnha sido 
feito. O Alto Madeira Comentava: "Já agora, 
ostensivamente, segundo a denúncia ontem 
recebida em nossa redação, cavalgam pela BR 
3b4 sem nenhum receio, com seus revólveres 
na cinta como verdadeiros donos da estrada, 
á vista das autoridades, e como se elas não 
existissem... Na semana passada, segundo 
fomos informados, um grupo de agricultores, 
sob a ameaça dos jagunços, procurou a Supe
rintendência da Polícia neste Território, 
para oferecer essa denúncia. Até hoje espe
ram as providências. Enquanto isso os Ja
gunços amedrontavam e ameaçavam o povo. 
Sãos novos donos do Território, com poder 
de vtda e de morte". Efetivamente,no mesmo 
dia, os irmãos Artsteu e Adelino Joaquim 
Luc indo eram m 1 r a de dezenove tiros ée re
vólveres por parte de dois p1stole1ros, fa
lecendo alguns dias mais tarde. "Estamos 
como aqueles que foram enterrados vivos e, 
lá embaixo na sepultura, gritam, e os que 
e~t'ão em cima não escutam, escrevia um pos
seiro . Nece8sitamos que aiguém faça aiguma 
coisa por nós aqui, vivos, enterraaos, pois 
estão tirando a terra do povo da BR 364 
desde o Km 226 até o km 292". 
ln: O Estado e a Reprodução Social; Univer
sidade Estadual do Pará <NAEA>: Belém,1982, 
pág 39/41. (Jean Hébette & Rosa E. Aceve
do>. 

"Os Pro~etos Fundiários foram criados em .22/09/1975 

~la Portaria ne 1.362 do Sr. Presidente do INCRA, e implanta-

dos em 1 9 7 6" . 

<As Correntes Migratórias e a Colonizaç'ão-11 Encon-

tro de Colonização e Reforma Agrária-INCRA-Coordenadora Espe-

eia! do Terr1t6r10 de Rondônia-Vilhena- M.1meografado-agosto de 

197 9, p . 12) . 
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A rigor, n'ão se trata de um PAD <Projeto de Assen-

t~ento Dlrtgido>, como afirmam os autores Hébette & Acevedo, 



1as sim de um PIC <Projeto Integrado de 

nesse projeto específico, Marecha 1 Outra, 

Colonizaç'ão>, pois 

foram assentados 

parceleiros sem recursos financeiros, sem nenhuma experiência 

em transações bancárias e em sua maioria absoluta, composta 

~r individuos que Jamais foram, anteriormente, proprietários 

de terras e, portanto, sem nenhuma experiêncta gerencial: ex1-

~ncias essas, imprescindíveis para a ocupação de um Projeto 

tipo PAD. <Projeto de Assentamento Dirigido). 
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CAPfTULO 4 

O ESTADO CAPITALISTA E A PRODUÇXO DO ESPAÇO EM ARIQUEMES 

" ... Se no domínio econômico, o impacto mo
dernizador· trazido por m~os do Estado, é 
seletivo e frequentemente pontual, no domí
nio social a situação é bem mais grave: sa
neamento básico, água, esgotos, saúde e 
educação chegam escassamente às populações 
urbanas e rurais, e sua d1stribu1ção espa
cial é inegual1tária e, por isso , além das 
consequências econômicas e sociais, incide 
sôbre o modelo atual de organização do es-
paço e da urbanização". 

~ilton Santos 
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lsZoneamentos Táticos e os Projetos de Colonização. 

O fluxo migracional direcionado à Rondônia trans

~~a o INCRA <Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

lgrária) num méro regularizador de ocupações. A posse indis-

triminada que principiava imprimir um novo arranjo espacial, 

colocava em Jogo . o controle Estatal e acenava com a real pos

sib1l idade de se fazer eclodii' autêntica "Reforma Agrária". Os 

~~etos de colonização <verda~airas ações de regu1ar1zações 

fundiárias), c·riados e implantados pelo INCRA <Instituto Na

c10nal de Colonização e Reforma Agrária), a partir dos anos 70 

M 1975, como o Projeto Ouro Preto <1970) localizado na ex

tlla de Rondônia <atual Gi-Paraná.); os projetos Sidney Girão e 

o projeto GY--Paraná, ambos criados em <1972) sendo o primeiro 

~alizado no vale do Mamoré, nordeste do Território, entre o 

distrito de Abunã e a cidade de GuaJará M1rim e o segundo en

~ a vila de Rondônia e o distrito de Pimenta Bueno: Paulo de 

Assis Ribeiro <1973), imp.lantado ao Sul do Território, alcan

~~o boa parte dos vales dos rios Cabixis, Escondido e Corum

biara e, por fim, em < 1975) o projeto Padre Ado l pho Roh l, i n

serido entre o projeto Ouro Preto e o ent 'ão distrito de Ar i -· 

~uemesl, <Modesto, op. c i t. : 17 > projetos que em sua tot. a l idade 

abrangiam 1. 7ó5, 854 ha e propunham assentar 88. 5'2 D pessoas o 

~e, apesar do vasto aparato publicitário que os envo l veram 

1s19nif i e aram, isso sim, verdadeiros atos àe "contenção" à con·

qu1sta de terra pelos trabalhadores desposu (dos, um red i rec i o

umento aos movimentos mi gr acionais que, Pnt ~o faz 1 am-se de 

fu~a aleatória e espontãnea e, por fim, um encaminhamento 

~s espaços pré determinados e estabelecidos dentro de dimen-



~es que n~o colocassem, em risco o controle da totalidade do 

espaço físico e nem desencadeassem transformações nas relações 

fundiárias concernentes ~ posse e uso da te1-ra, isto é, n'ão 

~risse o direito da propriedade da oligarquia agrdria ex1s-

~nte. As ações governamentais que se sucederam passaram a ser 

p~tadas pela cartilha desenvolv1mentista escudada nas d1re

~izes emanadas do II PND2, com as suas 1mpl (citas salvaguar-

àas estratégicas o que, em suma, encarregam-se de àescartar a 

tése de transformar Rondônia no ep 1 centro de uma "Reforma 

Agrária" de fato Jogando por terra, em definitivo, o demagóg l -

co J~rgão do ent~o Presidente da República Emi 110 Garrastazu 

Méd1 ce: 

" gente sem terra do Nordeste para as 
terras sem gente da Amazônia" (IJood & Sch· 
minck, 1983:74>. 

O que se pretendia na realidade, não era colonizar 

aAmazônia, no caso específico Rondônia, com os milhões de de-

serdados e marginalizados pela estrutura agrária brasileira, 

ias s 1 m o de ocup~r sómente as nesgas de terras que bordeJ am 

~ traçados viários, de modo a dar a impressão de uma verda-

de ira aç~fo co l on i zatór ia, valorizando esses espaços adJacen-

tes, permitindo a intronização de capitais alienígenas e o 

ronsequente alicerçamento da segurança dos latifund1dr1os e 

~s empresas nacionais e multinacionais Já instaladas ou a 

instalar. Levando-se em consideraç~o que os cinco projetos 

1encionados perfaziam apenas 7,2Ei% do Território e as 80.52.0 

~ssoas assP.ntadas representavam uma minúscuia parcela dos 12 

milhões de "sem terras" ex1st.ent.es no Brasi 1 <tomando-se em 

oonsideração os indicadores do IBASE-1985> as ações induzidas 

oo ocupação territorial de Rondônia reforçam o argumento de 

;?<~7 



~e ocorreram tendo em vista, entre outros objetivos impl íci

~s. a preservação do espaço como reserva de valor, direcio

nando os trabalhadores rurais no séntido explícito de fazer 

realizar esse valor. Tanto assim que a força migratória que se 

introduzi a em Rondônia, senti do norte-sul , apossando-se d as 

terras marginais da BR 3&4 e que prometia espraiar-se muito 

além dos limites do Projeto Ouro Preto, a 1 cançando. os va 1 es 

fus rios Candei~s, Massangana, Jamari, Jacundá, Machad1nho, 

!~eira e outros, onde a ev1dênc1a da ex1stênc1a de cassiteri

ta Já havia sido detectaua, mas cujas posses de há muito ~er

~ciam a ser1ngalistas e companhias mineradoras, teve o con

~ de provocar uma verdadeira arregimentação de forças, entre 

~~stores do espaço de Rondônia, com os amplos sentidos de:-

- fazer frear esses impactos ocupac1onais: d1recio

,~ os migrantes apenas para áreas estratégicas: preservar, o 

1uanto possível, as mais importantes e ricas jazidas minerais 

! seringais: procurar associar, num sist.ema integrado e com

ilementar pequenos, méd i o•.s e grandes produtores rurais e p 1 a

~ar um núcleo populacional que consagrasse ufua hierarquiza

~ de classes sociais, otimizando o seu contrôle e comando. 

:Om essas desideratas, empreende-se o processo de "reorganiza

~~o do espaço" agrário em Ariquemes, criando-se mais dois pro

jetos de "colonização", o Projeto de Assentamento Dirigi do 

~rare1ro e o Projeto Integrado de Colonização Marecha l Du

tra3, mantendo-se a incolumidade da sua estrut.ura agro-iat.i

fu~1ár1a e "reorganizando" as ações sociais e de produç~o, 

segundo modelos pragmáticos e essencialmente funcional ist.a, 

preservando a força hegemônica do capital'.1 e engedranao. ações 

~modo que, no distrit.o de Ar1quemes, se fixasse uma razoável 



~rça de trabalho sem lhe franquear, plenamente, a possib1li-

d~e de uma acumulação primitiva. Isso, em parte, subsidia os 

ru1dados tomados pelos organizadores do espaço em Ariquemes. 

n d . 
~tre a vanguarda dos "desposuídos que ameaçavam tomar e rol-

~o as rlcas jazidas de minerais e algumas manchas de solos 

ronsiderados de alta fertilidade e onde imperavam tradic10-

nais seringa listas, se interporia o "braço organ 1 zador do Es-

t~o" com o objetivo de preservar esse importante espaço para 

~e fosse recriado uma nova ordem social pr1v1 leg1ando a força 

empresar ia 1 mas não prescindindo da vital colaboração de um 

~rto exército de obreiros rurais. Um conjunto de fatores en-

carregam-se de fazer do d i str l to de Ar i quemos numa área espe-· 

cial a -mnrecer os cuidados do JNCRA ( lnst1tuto Nacional de Co·· 

loo1zação e Reforma Agrária>, ao iniciar ainda nos anos de 

1972, sob o comando do cap i t~o Si l v lo Gonça 1 ves de Faria, es-

tudos e 1 evantamentos topográficos sobre a regi ão. 

A primeira preocupação do INCRA foi aplicar aos la-

tifund l ár~ i os ex i stehtes uma reforrou 1 ação no tocante ~ propr i e-

~e da terra onde inclu1am-se permutas, desapropriações, ou 

simplesmente, re-alocações, de modo que esses antigos ser1n-

gais se beneficiassem da nova estruturação espac 1 a l . Poderiam, 

todavia, perder alguns hectares mas ganhariam as benesses 

oriundas do sist.ema de colonização que ali seriam implantados. 

~e cuidado com a estrutura agrária deixava claro o objetivo 

ea filosofia que nort.eariam a reorganização do espaço de Ar1-

quemes, outorgando aos grandes capitais a responsab1l1dade 

hlstór i e a de implementar esses espaços, atando-os ao processo 

~wnvolv1mentist~ e cuja fundamentação estrat.ég1ca e geo-po-

lítica pode ser sintetisada na argumentação do ent.~o Governa-

dor de Rondônia, Coronel Jorge Teixeira:-



"Acertamos com o INCRA para que não se fi-:
zesse mais a 1mplantaç'ão de projetos oe co
lonização, sem que, a9 lado deles, houvesse 
apoio às médias e grandes empresas de colo
nização particular ... Acho que a colonização 
oficial é uma necessidade e deve ser feita 
assim como não deve ser oesprezada a parti
cular de médias e de grandes empresas. O 
Colono de 100 ha é a força familiar sómen
te. Ele trabalha no máximo 10 ha da sua 
terra. Ele não faz ma1f: quP 1ss0. i>ar·t.e do 
ano, ele esta ocioso ... Então, se houvnr ao 
lado um empreendimento particular agrope
cuário, esse homem pode prestar seu serviço 
também a esses proprieUir1os, como Já esta 
acontecendo em alguns empreendimentos em 
Rondôni~". <Hé~atte & Acevndo, 1982:18> 

A meticuloiidade com cue ent~o se trabalhou na 

'reo:'ganização espacial do Município"visava oroouzir um arran-

JO cue ajustasse grandes, médi_os.e pequenos empresários ao 10-

~da "parceleiros descapitalizados", no caso seriam os micros 

orodutores, amalgamados num sistema integrado e complementar. 

t assim que nascem os projetos de colonizaç~o oe Ariquemes. 

~oàutp de criteriosa divisão espacial s~gundo a percepção de 

um Estado inegualitário, tendencioso e pragmático que, ao as-

rum1r a intermediação entre o capital e o trabalho, encarrega-

se de produzir um espaço idealizado segundo os modelos ditados 

pelos interesses empresarias. A política agrária 1 mp l antad9
1 

sacramenta da_, 

seu ventre: -

através da "colonização dirigida" traz, · r em 

n a intenção de JUSt1f1car a legitimar a 
intervenção estalai na manutenção da estru
tura de apropriação e dominação vigentes" 
<Turchi, 1981:303). 

~>t 0 



A flgura 15 testeaunha o car,ter •gtobaltsta• 1•-
~esso na •reorganização do espaço em Artqueaes. Teortçaaente, 

n~a fo1 esquecido. As áreas carentes ~e m~o-de-obra, disp~em-

as • ao lado das que as possuem em profusão. Preserv4ram-se 

futuras 'reas de expansão, as das reservas florestais, a 1 nera-

mra9, dos soldados da borracha e as de colonização particula

res. "Figura 15 
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~ assim que, ao iniciar o processo de desapropria-

çlo o Instituto Nacional de Colonização <INCRA> preservou 

substanc í a l parceia para alguns dos trad1c1onais "propr i etá-

rios" como Joaquim Pereira da Rocha, A. Cantanhede e Cia, 

Francisco Braga de Paiva, Frey Rondonia S.A.e as Companhias 

l1neradoras, <notadaaente a Paranapaneaa e Coapànhia Mineraç'ão 

Jacundá que ea conJunto, det.éa cer.ca de 80 . 000 hectáres> ao 

•smo tempo em que franqueou poss i b i 11 d ades ao un t verso empre-
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•~tal de manter, nesse espaço, grandes extensões de terras 

como reserva de valor, que pouco ou nada produzem mas que vem 

apresentando uma enoi·me valor1zaç'ão em relaç'ão ao ínfimo capi-

tal investido . A tabela 12, expõe, com lapidar clareza, a real 

~tuação fundiária de um Município surgido em plena efervecên-

eia da Reforma Agrária. 

Tabela 12 

As maiores Propriedades do Município de Ar1quemes <1987) 

Proprietários 

Joaquim Pereira da Rocha 
Jo'ão Carlos Oi Genio • Paranapanema Saminea S.A 
A. Cantanhede e Cia 
Francisco Braga de Paiva 
Guaratiara Recursos Naturais 
Agro-Pecuária Nova Vida 
Frey Rondonia Floresta S.A. 
Cia Mineraç'ão Jacundé 
Rubens Franco Borges 
Osmar Pereira Barbosa 
Osvaldo Pereira Barbosa 
Fernando Ferreira 
Gerson Papare l i 
Vico Capitas~rano de Alencar 
Dilson Caldato 

Total 

A:reas <Ha> 

128.733 
72.ó30 
74. 140 
58. 113 
30.000 
23.421 
18.000 
1& . 729 
&.000 
3.043 
3.000 
3.000 
2.000 
1.213 
1.083 
1.000 

434 .105 

Fonte:- Relação de Cobranças ITR - MIRAD <30/03/87> 

Acrescente-se a tudo isso a presença de, pelo me-

~s, seis minerador~s ou seJam a Jacundá e a Paranapanema, que 

aparecem sob a denom i naç'ão de "Tabóca Mineração, propr i et,ár ia 

~ uma gleba de 74.100 Ja incrustada na porção Oeste do "Pro-

jeto 1 ntegrado de Co l on i zaç~o Marechal Dutra", a Santa Barbara 

e a Mineração Rondon1a, no alto do rio Jamar1; a Maçagana no 

~odo mesmo nome, afluente margem Oeste do Jamari e a Minera-

~lo Rocha no rio Machadinho, nordeste do Município. 



Seguindo-se à risca a tése governamental que, após 

~ II Plano Nacional de Desenvolvimento" <PND> passara a con-

siderar a Amazon 1 a como uma nova "Fronte 1 ra de Recursos", ne-

~ssário fazia-se preserva-la entregando-a empressários, teo-

ricamente dotados de suporte técnico-financeiro e, por lSSO 

~smo, capazes de implementar esse espaço. Segundo essa pre-

11ss a 434. 104 hectares, isto é 24, 7% da área do ent~o D i str l to 

de Ariquemes englobando pontos estratégicos, antigos 1at1fun-

d1os e ricas Jazidas minerais, beneficiando cerca de dezesseis 

~presas permaneceram ao largo do processo de desapropriação. 

Após o ano de 1975 o l NCRA, ao arrecadar pouco mais àe 

1.000.000 ha <Um milh~o de hectares) com a intenção de impian-

t~ uma nova tipologia de projetos de colon1zaç~o. oreserva 

222.&09 ha, cerca de 21,7%, a serem destinados à empresár1~ 

~ médio porte. Essa área especial que passaria a ser àenomi-

nada de "Gleba Burareiro" foi d1vid1da em 30ó parcelas àe 500 

a 1.000 hectares e licitadas <leiloadas> à candidatos que se 

~quadrassem na cartilha da entidade promotora. O restante, 

W4.925 ha (29,8%> destinar-se-iam ao "Projeto de Assentamento 

D1r1gido Buareiro'~ e 494.óól ha <48,3%) ao "Projeto Integrado 

~ Colonização Marechal Dutra" ficando também acertado que o 

~imeiro receberia 1.555 e o segundo 4.ó72 parceleiros. Tabela 

13. 

Projetos de Colonização de Ariquemes (1975/1980> 
- - - - --- - --- ------- --------------

1 

Projetos 
Gleba Burare iro 
PAD. Burare 1 ro 
PIC Mal. Dut.ra 

L Tot.al 
--~--

Áreas em ha 
222.ó09 
304.925 
494.óól 

1.022.195 

n~ de pare. 
319 

1.555 
4.ó72 

b.527 
---------~ 

Tamanho mé.ci10 
!:)00/1.000 ha. 
250 ha. 
105,8 ha. 

283.33 

Font.e:- INCRA, Porto Velho - 1980 - RO 



Ardilosamente reunia-se, num mesmo espaço contíguo, 

~~gerias sociais diferenciadas e competitivas mas, econom1-

c~ente dependentes e complementares. Ao conservar o "grande 

empres ár i o" , rem~necente dos "históricos seringais" associado 

às empresas mineradoras e a especuladores imobiliários, viabi

liza-se a ampliação e a dinamização do arcaico capital agrário 

local ; abria-se caminho ao "médio empresário", através do ar-

tifício jurídico da licitação de terras no "projeto Gleba Bu-

rare 1 ro" ; franqueava-se um canal de acesso aos "pequenos em-

presár i os", através do Projeto de Assentamento Dirigido Bura-

reiro <PAD>" complementando-se, essa arrumação espacial, com o 

trabalhador essencialmente descapitalizado cognominado de "m1-

cro-empresár i o" e destinado a se auto-reproduz 1 r _nos 494. E.ól 

~ctares do "Projeto Integrado de Colonização Marecha l 

(PJC)" . . (vide Figura 15) 

Dutra 



Iºª Projetos de Co 1on1 zaç~o de Ar 1 quemes até 1982. 

A arrumação do espaço agrário de Ariquemes consa

gra, assim, diferenciadqs categorias de proprietários, outor

pndo a cada um especificações funcionais muito claras e defi

nidas: G 1 eba Burare iro; Projeto de Assentamento Dirigi do Bura

reiro <PAD> e Projeto 1 ntegrado de Co 1 on i zaç'ão Marechal Outra 

(PJC) foram, cada um no seu tempo, a so 1 uç'ão encontrada o pa

i~ "ideólogos do Poder para desencadear um processo de "reor

ganizaç'ão espacial" nesse distrito. Ana 1 i semos cada um de per

si. : 

1 - Gleba Burareiro-Abrangendo 22.609 ha cerca de 

:21,7% da área arrecadada com finalidade social pelo Instituto 

kjonal. de Colonizações e Reforma Agrária <INCRA>, detalhada 

iffl 319 parcelas de dimensões que variavam de 500 a 1. 000 ha. e 

d~tadas através de licitações (leilões) a partir do ano de 

1.977. Fiel ao seu compromisso de cooptar empresários capita

;llzados o Estado não procurou d i ss i mu 1 ar o seu propós i t.o de 

realizar uma autêrit i ca transaç'ão comercial ao atrair empresá

rios e e'specu 1 adores a part. i c i parem das suas seções 1 e i 1oe1 -

~~ As terras da Naç'ão, colocadas em hasta pública, deveriam 

dest 1 n3r-se aos melhores ofert.ant.es desde que preenchessem a 1 -

Jns requisítos considerados essenciais a saber:-

n'ão poderiam at.é a data da licit.aç'ão, ser pro

prietár 1 os de mais de 3. 000 ha de t.erras em todo o Território 

lac i on a 1 , 

não poderiam concorrer a mais de uma parcela no 

1esmo processo de, 1 2 c i t. ação < lei 1 'ão) , 



deveriam anexar proJeto de exploração das terras 

Fetendidas, de acordo com as condições edáficas das mesmas e, 

elaborado por orgãos técnicos espeç i á l i zados e devi damente 

aprovado pe 1 o INCRA. 

Ao todo, Gleba Burareiro teve as suas 319 parcelas 

dimensionadas em 201 ret~ngulos de 1.000 por 500 metros e 118 

~ 2.000 por 5.000 metros o que perfaziam 201 parcelas de 500 

~ctares e 118.de 1.000. Graças a sua especificidade, essa 

Gleba, agrupou uma multifacetada gama de profissionais libe-

rais, empresários e .funrionár:..:is publ icos, o que no entender 

de pesquisadores que trabalharam a região:-

"Para um total de apenas trezentos lotes, 
essa diversidade de personalidade não deixa 
de ser not áve 1 no senti do amp 1 o. de negóc 1 o 
e não precisamente de exploração agrícola 
capitalista" <Hébette & Acevedo, op.cit. 
: 17). 

Com o leilão o Estado não atraia produtores rurais, 

~~cfficamente, mas especuladores, comerciantes e aventurei-

ros muito ávidos em adquirir uma mercadoria através de pequeno . 
investimento financeiro. E é bom que se diga que a Gleba Bura-

~iro apresentava características naturais bastante incomuns:-

vande parte da sua área abrangia consideráveis Jazidas de 

cassiterita, na sua porção Norte já se registrava a presença 

da Mineração Oriente Novo, além do que dos 79ó.OOO hectares 

~ospectados e analisados pela Comissão Executiva do Plano da 

~~ura Cacaueira <CEPLAC> 439.000 ha, com a sua maior parte 

na Gleba Burareiro, foram considerados de ótima qualidade e 

aptos para a implantação do cultivo de cacau. <Alvares Afonso, 

1979: 11) 



-
Essa empreitada deixava transparecer, de forma mui-

~clara e insofismável, que através do "leilão" o Estado não 

~cava para si a responsabilidade de cooptar produtores ru-

rais "especialist·as" mas ratificava, na prática da negociata, 

o cristalino propósito de atrair comerciantes e aventureiros 

n~culadores do espaço, ávidos em adquirir a mercadoria lei-

loada em troca de irrisório investimento financeiro. Contra-

riava-se, assim, o propósito original em que se amparava o De-

creto-Le i 4.504 de 30/11/19&4 que definiu "Reforma Agrária" 

como sendo: -

n conjunto de medidas destinadas a pro
mover a melhor distr!buiç~o de terras; mo
dificar o regime de posse e uso de terra, 
visando a .1ustica soc i a l e ao aumento de 
produtiv idade" <o grifo é nosso) 

Na prática, a distribuição das parcelas no ProjeLo 

'Gleba Burare iro" apenas enceJOU a concentração deixando 

~~sparecer que o "leilão" não foi, assim, tão público e de 

~ alguma coisa estranha foi mancomunada nos bastidores. Na 

primeira licitação, por exemplo, satram vencedores dois gru-

~· O primeiro composto por 38 licitações diferentes, pelo 

menos "no papel", que apresentaram 38 propostas exatamente 

1~a1s, ou seja Cr$ 727,20 por hectares e, segundo os autores 

de O Estado e a Reprodução Soei a l : 

" ganharam uma área contígua de lotes de 
500 ha. no extremo sul da Gleba, próximo à 
BR 364, perto da Vila de Nova Vida" <Hébet
te & Acevedo, op. cit.:19). 

O segundo grupo ganh~dor, composto por 30 licit~n-

~s também distintos, pelo menos "no papel", cotnctdentemente, 

~esentaram lancês de, exatamente, Cr$ 150,50 por .hectáres e: 
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" ganharam uma área quase toda também 
contígua de lotes de 500 ha. bem ao norte 
da estrada Oriente Novo, na reg1'ão àa cas
siterita" <Idem, ibidem: H». 

O mesmo autor afirma ainda que o "fenômeno" voltou 

a ocorrer nas licitações subsequentes, acontecendo agrupamen-

~s de parcelas no leil~o de 1977, onde nove licitantes com-

F~ostas identicas de Cr$375,70 por hectares satram-se vence-

dores e, um outro grupo familiar composto por sete pessoas, 

logrou. vencer com a proposta de Cr$ 201, 75 o hectare. As co i n

cidênc ias v'ão por ai , afóra5. <Idem, i b i dern: 1 Ei) 

• . Com isso, as ações estatais iam demonstrando o d1s-

~nc1amento entre a prática e o discurso, divorciando-o dos 

seus deveres mais comez i nhos, i nc l us t ve tr l pud i ando a Lei 

.4.504 que enfatiza ser dever do Estado: 

"promover e criar condições de acesso do 
trabalhador rural à propriedade da terra 
economicamente út i 1 , zelar para que a pro-

J pr 1 edade da terra desempenhe a sua função 
social ... " <o grifo é nosso) 

Pelo que ficou demonstrado, o "parcele1ro" não teve 

Kesso a propriedade rural da melhor terra, a terra de produ-

ç'ão, Mais uma vez, teve que se contentar com a periferia, com 

aterra mais pobre, de menor valor e mais carente de trabalho. 

l11ped1. do. " i n limine" de participar · de leilões o parcele1ro 

descap i tal l zado, presenciou impotente a melhor ~as terras, a 

~rra de produç'ão ser transformada em mercadoria e, predom1-

nantemente, encaminhar-se às m'ãos dos especuladores. Assim, a 

~lhor das terras de Ariquemes foi transformada em mercadoria 

leiloada, perdendo assim a sua funç'ão social e deixando de 



ser terra de uso para, num futuro bem próximo, ser convert 1 da 

em bens de capital. 

O texto de Lei parece subsidiar ações contraditó-

rias impetradas pelo seu próprio criador. Conceitos terg i ver-

s~ sobre segurança e desenvolvimento. Em ambos há sentidos 

lrto e estrito . . O Estado despótico e anti-democrático, susten-

t~o pelas olig~rquias e pelo poderio militar, torria - se míope 

ws probelmas sociais e passa a dedicar - se, exclusivamente, a 

sua "própria segurança" e ao f9U "desenvolvimento". O sentido 

lato de ambos 1.os conceitos fogem à sua percepção l med lati st a, 

~ncionalista e pragmática. · O continuismo e a perpetuaçã o no 

~der justif i cam-se por si mesmos. Leis são criadas visando, 

unicamente, a sua auto suste ntação. O Decreto Lei n~1.1S4 de 

1~ de abril de 1971 ao rezar que:-

torna-se, 

" ... indispensáveis à segurança e ao desen
volvimento nacionais, na Amazônia Legal, as 
terras devolutas situadas na faixa de 100 
km de largura ... " 

perfeitamente compreensível à luz do que ocorreu na 

"reorgan i zaçã.o do espaço" em Ar i quemes e de como o Poder ne-

~sslta expoliar o "parceleiro" para imprimir a sua marca na 

paisagem. Ao lhes dar a propriedade, de pequenas unidade ru-

rai s, impede que consigam uma acumulação primitiva tangi ndo-:·os 

às parcelas de solos mais pobres, inadequados a implantação de 

lavoura de mercado, condenando-os ao cu l ti vos de produtos de::::-

tinados a subsistência e ao consumo local. Ao lhes garantir um 

11ín1mo de sobrevivência, garante-se um máximo de subserviência 

e, ao permitir o ajuntamento de parcelas e o consequente res-

~rgtmento de latifúndios rurais, o Governo reforça a ~resença 
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~ oligarquias e garante a sua segurança e o seu desenvolvi-

~to através de retributç~o de favores recebidos. Just1f1ca-

~ a colon1zaç'ão d1rtg1da em Rondôn1~, · na qual Ariquemes des-

~a-se através da arrumação dos seus projetos, notadamente a 

~~a Burareiro licitação, dotada de características naturais 

~~ante incomuns, onde grande parte da sua área abrigava con-

sideráveis jazidas de cassiterita e, já na sua porção Norte, 

instalara-se a Mineração Oriente Novo, além do que dos 79ó.OOO 

hectares prospectados e ana l isados pela Com 1 ss'ão Execut 1 va do 

,Plano da Lavoura Cacauei a <CE r:_ :..AC), 439.000 ha revelaram - se 

,como solos de ó"tima qualidade e ideias para o cultivo de cacau 

e, em sua ma1or1a, abrangiam a Gleba Burare1ro-L1citaç·ão. <A l -

vares Afonso oo.c1t.: 11) 

6 
2 - Pro,Jet.o de Assentamento D1r1q_!_do Burare 1 ro . . -

!PAD >. 

Abrangendo 304.925 ha, cerca de 29,8% da área arre-

~ada com finalidade social pelo INCRA e dimensionado em 

1.555 parcelas retangulares de 250 ha àestinadas, especifica-

~te, à implantação da lavoura cacaueira. Propósito que rede-

íinia a fi losof1a ocupacional àa Amazônia Ocidental. O Assen-. 

. o<" 
tamente em s í, C a realocação dos colo nos expulsos pela modern 1 -

ução nas liàes agrárias do Centro-Su l ou expo l iaàos pe l a con-

Rrvadora estrutura das áreas tradi cionais permutava-se, d e 

~~nte, pela disposição de assent.ar colonos capazes de produ-

ztr cacau. A quantidade de colonos a serem absorvidos, como 

~. enfatizara Thery C197ó) ao referir-se aos projetos insta

lados até 19747, deixara de ser a tônica dominante. A quanti-

~~ fora substituida pelo produto a ser introduzido. Isto é, 
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!não se promovi a um processo de assentamento de "sem terras" 

us, implantava-se uma atividade agrária integralmente · escora-

da no cacau. E como a lavoura cacaue1ra requer tratos especí-

flcos e força de trabalho dotada de razoáveis conhecimentos, 

esse pr:-oJeto pr 1or1 zou, supostamente, a qualidade. A transpa

~nci a dos objet.lvos do Poder em fazer realizar uma ocupaç'ão 

altamente seletiva e funcional n'ão deixava a menor dúvida. Os 

~rceleiros selecionados deveriam enquadrar-se, num primeiro 

~mento, nos objetivos propugnados pelo convênio firmaào entre 

cr~AC e INCRA <12 de sr . ~embr6 de 1973> que enfatizava a ne-

~ssidade de expandir, fisicamente, a área produtora do cacau 

~omovendo, concomitantemente, a transferência para a Amazônia 

Oc1denta l as incomôdas buraras baianas. Os folders preparados 

e distribuidos pelo M1n1stér10 . da Agricultora e INCRA, 

c1almente, nas históricas zonas da cacau1lcultura e, secunda-

riamente quando malogrado a propósito m à i or do empreend 1 menta, 

noo Estados do Centro Sul e Sudeste especificavam os propós1-

~s d~ tranferir para Rondônia os minifundiár1os da lavoura do 

cacau. Desta maneira, s~m a menor preocupação com subterfú-

gios, criara-se o Projeto de Assentamento Dir~gido <PAD> para 

o cultivo do cacau e para resolver os problemas ocas1onandos 

~las presenças dos bolsões de pobreza, (burararas) enquista~ 

~s nas exuberantes zonas de cacauilcultura baiana. 

O Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária <JNCRA> venderá terras a pro
dutores de cacau que Já disponham de pro
priedades situadas nos Estados da Bahia, 
Espírito Santo e no Território Federal de 
Rondônia, a fim de atender especialmente 
aos pequenos agricultores que não têm con
dições de ampliar suas culturas, em face 
das suas atuais limitações. 
Em convên 1 o f 1 rmado a 12 de setembro de 
1973, com a Com1ssífo Execu.tiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira CCEPLAC>, o INCRA estabe-



leceu a execução de um programa de ·experi
mentação e implantação de culturas de cacau 
no ProJeto Ouro Preto, no Terr 1tór1 o àe 
Rondônia, onde os resultados obtidos uitra
passaram as expectativas. 
Agora, aproveitando a experiência favorável 
obtida e considerando as condições de c l i -
ma, solo, florestal, de recursos hídricos e 
as possibilidades de acesso, o lnst1tuto 
nacional de Colonização e Reforma Agrária 
reservou 700 mil hectares de terras do Bai
xo Jaru para o assentamento dirigido de pe
quenos produtores de cacau. 

A referida área, situada Junto ao Projeto 
Ouro Preto, será loteada em parcelas de 250 
hectares cada uma, objetivando a implanta
ção de um Projeto de Assentamento Dirigido 
- PAD - d~nominada Burare1ro porque ac~lhe
rá mlnifund1ár1os de cacau assim ciassica
dos no Sul da Bah 1 a, onde ocupam as chama
das "Burara_E~reas _q_y~!-ém uma produção 
máxima de ó mil quilos anuais. <o grifo é 
nosso> <Folàers- Ministério da Agricultura 
- INCRA - l.97ó>. 

O Projeto de Assentamento Dirigido Burare1ro <PAD), 

~l como foi concebido, tinha por objetivo atender necessiaa-

~se demandas alienígenas ou externas, nada tendo que ver com 

as necessidades locais ou regionais e nem tão pouco mantinham-

se fiel aos propósitos que embasaram, Juridicamente, os pro-

ressos de desapropriação em Rondônia, ou seja:- desapropriar 

~rras com finalidade social e para atender demandas de traba-

lhadores "sem· terras". Destinava-se, isso sim, exclusivamente 

para atender pequenos empresários agrícolas8. <Afonso, 

1978: 11 > A sua cri ação v 1 nha de encontro aos reclamos dos 

randes e médios produto~es baianos sequiosos por expandirem 

~us domínios territoriais e pela necessidade de modernizarem 

~as lavouras, oferecendo ao requintado mercado consumidor, um 

~~uto mais homogêneo e que primasse pela sua alta qualidade. 

t assim que o parceleiro, médio produtor de cacau em Arique

~s, - o jornallsta Osmar S1lva9, refere-se aos Burareiros:-



Urgia, 

"Nós temos aqui na Bahia, os Burarelros que 
são proprietários de pequenas roças àe ca
cau. O que na Bah 1 a chamam- se Buraras. Nós 
temos os Burarelros, nós temos nossos inte
resses expansionistas. Nós queremos aumen
tar a nossa fazenda. Mas tem, entre eu e o 
José, três ou quatro pro?rietários que n~o 

tem gel to de sair dal 1. E isso é anti-eco
nômico ... "<Osmar Silva, 1983>. 

portanto, remover esses entraves e perm1t.1r 

a livre expans~o dos grandes produtores e para tanto Rondônia, 

ou mais precisamente Ariquemes encaixava com absoluta prects~o 

nos planos, ent 'ão, urdi dos. Ao pr at i e ar o a'to de remoção dos 

~rare1roH da Bahia para a Amazônia Ocidental, os gestores do 

npaço rondoniense acreditavam estar corroborando para a homo-

pne1zação da lavoura cacaueira baiana e, concomit.antement.e, 

~rnando exeouíveis os delírios expansionistas dos produtores 

do sul da Bahia, permitindo-lhes reconquistar posicionamentos 

~rdidos no "rank1ng" dos maiores produtores mundiais. A sim-

ples ext i rpaç'ifo das buraras atendi a aos obJet i vos est.ratég i cos 

e sócio-econômicos e, acima de tudo, representava a elimina-

~o de unidades geradoras de insolúveis problemas sociais. Na 

visão da o l 1 garqu i ~ agrária, nada mais coerente e conà 1 zent.e. 

"Essas regiões são consideraàas peia CE
PLAC, que também lá tem um programa social 
muito grande que não existe ainda aqui em 
Rondônia, e pelos organismos oficiais como 
»bolsões de pobreza". Existem, onde sediam 
as buraras, maior índice de mortalidade in
fantil, · analfabetismo e as traà1ções mais 
arraigadas do sistema de implantaç~o de la
voura, quer dizer - uma resistência à novas 
tecnologias. E tudo isso é 1mpeà1t1vo, do 
ponto de vista pessoal rios comandantes do 
cacau e impeditivo ao desenvolvimento inà1-
vidual de cada um dos médios e grandes ca
caui l cultores" (idem, 1 b1dem). 



Exatamente nessa época os tradicionais produtores 

do cacau brasileiro estavam pagando pesados ônus impo~tos pe

las relações do mercado internaciona) e Já se curvavam ante as 

~fastas consequências oriundas pela perda do mesmo, princ1-

~lmente pelos resultados negativos que se abateram sobre a 

cKau1lcultura baiana, no período 1951/55, quando a produção 

nacional entra em fáse descendente sendo ultrapassada peia Ni

~r1a e, portanto, necessário se fazia um esforço conjunto de 

unificação das "e lasses produtor as" com o objetivo de 1 ntrodu

z1r melhorias nos tratos cu l tu!_ ais, adotando-se novas técnicas 

~ plantio; r~novando os cacaua1s senís e improdutivos e in

crnentando a racional uti.l1zação de insumos básicos essen

ciais. Em suma, modernizar a lavoura cacaue ira. Como, na v 1 s~o 

c~1talista dos detentores do · Pdder, os burar~1ros baianos não 

se enquadravam nos novos . propósitos, muito mais exequível se

ria extirpa-los do que integra-los ao esforço coletivo de 

ro~guimento e modernização da lavoura de cacau da Bahia. lsso 

posto; reforça-se a proposta de ~odern i zação dos me tos de pro

dução idealizados e dos quais faziam parte a transladaçâo dos 

~urareiros", iniciando-se com a remessa de 300 famílias <cer

ca de 1.500 pessoas) das buraras para o Projeto de Assentamen

~Dirigido Burareiro em Ariquemes, Rondônia. 

Com essas desideratas, após 1975, montam-se por 

parte da CEPLAC e l NCRA, baterias de persuasão, CUJO tema bá

sico versava sobre as ubérr i mas terras de culturas ex 1 stentes 

~ Ariquemes, alardeando sobre a sua riqueza vegetal e das 

ro~1ções altamente favoráveis colocadas à disposição daqueles 

~e se dispuzessem tornar-se proprietários de 250 ha. No Pro

~~ Assentamento Dirigido Burare1ro ou de 100 ha. no Projeto 

l~~rado de Colonização Marechal Dutra, ambos em Ariquemes. 



~mo a proposta visava determinada classe de trabalhadores e, 

tinha um e ar áter se 1 et i vo o 1 NCRA tratou, dE,sde 1690, de esta-

belecer condições "s 1 ne qua nom" ol:>Jet i vando p l nçar somente 

elementos qualificados e, potencialmente, dotados de capacita-

ção empresar 1 a l e que se enquadrassem no modelo ideal de "pe-

~~o empresário" idealizado para o Projeto: 

"O PAD Burare1ro promoverá acsentamento de 
aprox1mad~mente mil famílias de pequenos 
produtores de cacau, prevendo em sua fase 
inicial a localização de trezentas. 
A distribuição das parcelas do ProJeto obe
decerá aos seguintes critérios de seieção: 
. força de tra~ alho familiar 
. ~apac1dade émpresarial e financeira de 
cada família: 
. maior parte dos lotes àesttnadas a famí
lias oriundas do Sul da Bahia: 
. Seleção de agricultores do Terr1tór10 Fe
deral de Rondônia para complementação àa 
cota in1c1al de trezentas famílias". <Fol-· 
ders M.i n i~tér 1 o àa Agr i cu.l tura lN
CRA/ 197E» . 

A publ1c1dade .veiculada, pelos órg~os governamen-

tais enfatizava que o Projeto pretendia absorver as 300 famí-

lias das Buraras baiana e, caso n'ão fosse alcançado essa quóta 

1n1c1álmente proposta, dar-se-ia complementaç'ão com agriculto-

res do Território de Rondônia", ou seJa : candidatos de outras . 
procedenc ias. 

Inicialmente o movimento chegou a empolgar uma pe-

~ena parcela de candidatos baianos. Discorrendo á respeito~ 

Osmar Si l va <1983) fala em 3ó famílias e narra com detalhes 

como ocorreu a cooptaç'ão das mesmas: 

" ... determ 1 nada a área, feito esboço do 
projeto, antes da sua divulgação no próprio 
território Federal de Rondônia, ele Já es
tava sendo divulgado na Bahia, no sul da 
Bah 1 a em termos de até de cartas conv 1 tes. 
tra a CEPLAC que convidava era o Conselho 
Consultivo dos Produtores de Cacau. <C.C.P. 
C.> que convidava. Evidentemente funciona
va, também, o poder da persuas~o do grande 
sôbre o pequeno. Havendo também a oferta de 
crédito rural, casa, equ1p~mento e até sub
sídio para alimentação. Tudo em grande ape-

'') ' ' ) 1;..-
1:. . r.. . ,J 



lo. 
Esses baianos eram se l ec i on ados na própr 1 a 
Bahia. Aqui chegando recebiam todo tipo de 
atenção e ajuda. E vieram para cá os pri~ 

meiros baianos, cerca de 36 famílias. Evi
dentemente a Bahia qúe enviou para cá a CE
PLAC, criada e mantida por e les, objetivava 
que viessem esses baianos para cá, atenden
do é claro, aos seus próprios 1nterêsses. 

Mas como entre o discurso e a prática se interpõe a 

roncretude dos fatos, as inúmeras dificuldades encontradas em 

~1quemes pelos burareiros baianos causaram decepções e ime-· 

d1ato movimento de ret,orno. A rigor, só permaneceram aque l es 

~e nada deixaram na Bahia ou n'ão possuiam reservas finance1-

raspara· custe.ar a diffci°-1 volta. VeJamos o depoimento de Car

los Guerre i rol O, um dos mi g _rantes baianos qyue permaneceu em 

Ar1quemes: 

"Como na Bahia não havia para mim grandes 
perspectivas, f~que1 entusiasmado pe l a pro
paganda da CEPLAC à respeito de Rondônia. 
Tudo era maravilha. As facilidades e vanta
gens oferecidas entusiasmavam qualquer um. 
Foi assim que me dispuz a part1c1par dessa 
aventura. Fui se leci onado pela CEPLAC em 27 
de Julho de 1974. No dia 10 de março de 
1976, dois anos após, fui convidado para 
apresentar documentos e acertos finais. No 
dia 28 de abril de 1976 fui assentado no 
lote 05 da linha C.50 - Gleba 22. Foi então 
que começou a minha desdita. Estradas não 
haviam. Assistência técnica falada pelo IN
CRA-CEPLAC era pura fantasia. Sem dinheiro, 
até para comer, · fui obrigado a viver de fa
vores e executar pequenos trabalhos, às es
condidas, Isto pÔrque o INCRA não permitia 
que os parceleiros trabalhassem fora do lo
te. Desesperado, pense 1 mu 1 tas vezes em 
voltar. Só não o · f1z porque tinha vendido 
tudo o que eu tinha na Bahia e não possuia 
nem um centavo de reserva. E além do mais, 
eu não queria vo l tar como um aerrotado 
qualquer. Fiquei. Mas, muitos dos meus com
panheiros retornaram desiludidos." (Car los 
Guerreiro, 1986). 

As precipitações constant,es, umidade atmosférica 

ele•Jada e a desagradável sensaç'ão de cal õr sufocant,e , aliado 

ao distanc1ament,o dos lotes em relaç~o à vila de Ar1quemes e a 

Fecariedade das picadas abertas, em plena selva, somada à 



~esença quottdiana da málaria, acrescido ao profundo desgaste 

físico para vencer a mata o iniciar o trabalho de plantio, en-

wo~sada pelas dificuldades creditícias e ausência de assis-

~neta técnica, fizeram com que o plano, como foi originalmen-

te concebido, malograsse. O ProJeto de Assentamento Dirigido 

~rareiro de Ariquemes, definitivamente, não absorveria os bu-

r~etros baianos. Vejamos, o depoim~nto de Osmar Silva ares-

peito: 

"Ocorre que esses primeiros ba 1 anos não se 
adaptaram e voltaram. Foram cerca de ló fa
mílias que retornaram. Os que voitaram, fi
zeram propaganda negativa de Rondônia, fa
zendo com que a 1dé1 a morresse no seu nas
cedourol 1. Então, o Projeto Burare1ro que 
objetivava receber os burareiros da Bahia 
m~iogrou, sendo os espaços preenchiàos por 
lavradores àe outros Estados" COsmar Silva, 
198ó). 

Não conseguindo demover os proprietér1os das Bura-

ras trocar o sul da Bahia pela Amazônia Ocidental o grande 

plano, tal como foi concebido, fracassara na sua gênese. Quan-

do inquirimos o nosso entrevistado se entre os poucos baianos 

~e vieram para Ariquemes existiam, na realidade, micro ca-

cauilcultores proprietários das buraras, a sua resposta foi 

bastante e l uc i dativa: 

"nem todos os que vieram eram cacauilculto
res. Alguns eram economistas desempregados; 
ex-viaJantes àe laboratórios farmaceut1cos. 
Desempregados de forma geral. Os que vieram 
não eram donos da terra, eram mais os agre
gados, filhos, cunhados, genros, irmãos e 
demais parentes. 
- Dono da terra, burareiros autênticos, pe
lo que eu saiba, não veio nenhum ... "C1dem, 
ibidem>. 

Essa colocação reforça a nossa afirmativa de que o 

~ajeto previsto para Ariquemes premiava, de modo geral, 

aventureiros e especuladores transvest idos de camponeses. Pre-

~rindo-se a introduç~o do verdadeiro e autêntico trabalhador 

rural de modo predominante. Os critérios adotados para a sele-



ç'ão exponenciavam a formaç'ão acadêmica e o nível de escolar1-

d~e, concomitantemente, em detrimento da experiência no cam-

~. marginalizando o trabalhador rural. No !tem capacitaç~o 

prof 1 ss i on a l , por exemplo, o título universitário obtinha o 

valor máximo de 20 pontos e mais 10 pela escolaridade, enquan-

to que um autêntico especialista do campo, com mais de 40 anos 

de prática nas lides agrárias, era pontuado à menor em relaç~o 

aum agrônomo ou Bacharel em Direito. 

"Um lavrador experimentado nos cacaua1s da 
Bahia, obtinha nota menor ainda em caoaci
taç'ão e, como d i f i c i i mente tinha n íve 1. su
perior ou mesmo co l eg la l , perà ia novamente 
em escolaridade. Um bacharei de Direito po
dia até passar na sua frente graças aos es
tudos universitários" <Hébette & Acevedo, 
op . c i t . : 1 3 ) . 

Esse exdrúxu lo critério se l ec i on a dor, mui to embora n'ão tenha 

~astado todos os autênticos lavradores do ?roJeto, foi o res-

~nsável pela introdução em Ariquemes de um inusitado grupo de 

Foprietários rurais: 

"Dos 1.035 parceleiros, &9 apareciam com 
curso superior, 59 com 2e grau completo e 
9& com 2e grau incompleto"(1dem, ibi
dern:13>. 

Em tése estava-se reforçando uma pseuda concentra-

~o de administra~ores e empresários muito capazes, partindo-

se do pressuposto que, para tanto, a formação Acadêmica-Uni-

~rsitária constitue fator preponderante, escorado na convie-

ção de que o amanho da terra, ou a execuç~o prática de traba-

lho na lavoura seria, em ultima instãncia, executado peia mão-

~-obra assalariada que os "gestores" do espaço encarregaram 

de concentra-la no Projeto vizinho ou Burareiro, denominado de 

~OJeto lntegrado de Colonização Marechal Dutra, ardilosamente 

1nser1do nos l in'lltes do Burareiro. Afinal, o cultivo do Theo-

~ama cacau <Lineu, 1753), ou o também chamado "alimento-man-

Jar dos deuses". produto nóbre dest 1 nado à mercados sof 1 st i ca-



dos dever·ia pertencer a uma "casta empresarial" capaz de en

tender dos intrincados meandros das relações mercadológicas 

internacionais e capaz de integrar-se ao el itizante "Conselho 

~nsultivo dos Produtores de Cacau" <Itabuna), dêle tomando os 

p~ãmetros para a futura eleboraç~o de uma entidade agrária 

elitista em plena Amazônia Ocidental. O figurino era perfeito. 

A prática é que iria encarregar-se de provar que a lide agrá

ria dispensa, na maioria dos casos, a t1tulaç'ão un1versitár1a 

e que os custos da pequena e média lavoura escorada na m~o-de

~ra assalariada, comprometeria ou inviab1l 1zar1a o sucesso da 

empreitada. 

a - Projetos elaborados em função do cacau. 

As 1.555 parcelas de 250 ha. do Projeto Assentamen

to Dirigido Burare1ro CPAD) e as 201 parcelas de 500 ha da 

Gleba Bµrare iro Li c 1 taç'ão, por se constitui rem de so 1 os de boa 

~rtilidade foram, considerados pela CEPLAC, como ideias para 

lavoura cacaueira. Ao todo, essas parcelas, representavam 

405.425 ha. aptos ,para a expansão de cacaui lcultura em Arique

mes. 

Objetivamente a colonizaç~o da Amazônia Ocidental, 

no caso específico Ariquemes, prosseguia dentro da filosofia 

de ocupaç~o dos espaços emanadas dos anos 70. Grupos e 1nst1-

~1ções econômicas surgidas e corporificados pós 1964, iam-se 

f~endo presentes em todos os quadrantes nac1ona1s 1ncorporan

~ as fronteiras agrárias dentro da lógica expansion1sta do 

capitalismo hegemôn1co. Em Ar1quemes emergem através do lNCRA 

e CEPLAC, provocando arranjos func1ona1s na estrutura agrária 

e elaborando p~oJetos especificamente direcionados a 1avoura 

cacaueira. Todas as forças conduzidas num único f~uxo e num só 

sentido, coordenados de forma indivis(vel e una pela Comissão 



~ecut1va do Plano das Lavoura Cacaueira CCEPLAC>. O custo fi-

n~ce1ro e, principalmente, social do evento n~o foram priori-

z~os. Afinal Artquemes, pela sua excepcionalidade edáfica, 

~feichava condições para transformar-se num segmento produti-

vo dos cacauiltores baianos. A adequaç~o dos solos, a disponi-

bi l 1dade de um grande contingente de m~o-de-obra, o aoo i o : o-

gístico e imprescindível do Ins"tituto Nacional de Colonizaç~fo 

e Reforma Agrária <INCRA>, a cobertura política do Governo Fe-

~ral e a retaguarda financeira dos Bancos oficiais, embalados 

num pácóte envolto de bras1l1dacie, prestavam a aventura um ca-

ráter nacionalista e fazia reviver sentimentos regionalistas 

eivados de xenofobia conàensados no "slogam": o retorno do ca-
• 

cau às suas or l gens. 

"Um século e meio depois, está se preparan
do a regi'ão amazônica, e em part1cuinr o 
Território de Rondônia, para voltar a ter 
no cacau o seu pr inc 1 pa l produto de expor
tãção. Isto porque uma vez realizado o 
plantio dos lóO m1 l hectáres de cacaua1s, 
tecnicamente formndos, como preconiza o 
PROCACAU tD1retr1zes para Expansão da Ca
cau 11cu1 lura Nac i ona 1 , 197ó/ 1985>, CEPLAC, 
estará exportando a reg 1 'ão 200 m 1 1 tonei a
das de cacau, que a preços de mercado àe 
hoJe representarão ó50 m 1 l hêSes de dói ares" 
<Alvares Afonso, 1980:3). 

A rigor o Programa Diretrizes para Expans~o de Ca-

cau1lcultura Nacional, 1976/1985, enfatiza a existência de so-

:os aptos a expans~o do cacau na Amazônia, ressaltando a ne-

cessidade ae aumentar, significativamente, a produç~o bras1-

leira com o objetivo do nosso fortalecimento na mesa das nego-

c1ações com os aemais produtores 1nternaciona1s. <idem, 1o1 -

dem:4> No mesmo documento, o autor deixa transparecer as preo-

cuoações dos produtores baianos em max1m1zar a "massa crítica» 

dos cacauilcultores com o objetivo de se evitar dcbacies pro-

dutivos como os ocorridos nos períodos 195b/l9b5 <Figura ló> 

quando ent~o a produção nacional regrediu das 173 mil tonela-



das (195ó/19óO> para 120 mil toneladas (19&1/1965>. < op. e 1 t. 

1~m:3) Acuados pelas performances dos produtores africanos 

romo Ghana, Nigéria, Costa do Marfim e República dos Camarões 

rom produç~o ascendente até a segunda metade dos anos óO, en-

~ante o Brasil deslisava na descendente <Figura 17), os ca-

cruilcultores baianos recorrem ao Governo Federal em busca de 

roluções para a crise em que mergulharam12. 

"Em 1957 uma grave crise econômica, gerada 
pelo acentuado declínio nas cotações inter
nacionais do cacau e por uma redução cons1-
deráve l da produção, no ano agríco l a de 
195G/57, fez com que, não sómente os agri
cultores, mas também as autoridades esta
duais, incapacitados para solucionar o pro
blema, apeiassem para o Governo Federai, no 
sentido de evitar o colapso total àa econo
mia cacaueira. Diante da gravidade ao pro
blema, que ameaçava encerrar definitivamen
te o ciclo do cacau no Bras1 l, com eievarios 
prejuízos para a Bahia e para o Brasil, de
vido a destacada posição deste produto na 
pauta das exportações brasileiras, o Gover
no Federal adotou, pela primeira vez, pro
videncias serias e eficazes em benefício da 
lavoura cacaue1ra. 
A primeira medida foi interferir tempor1a
riamente, através da Carteira do Comércio 

.Exterior CCACEX>, na comercialização doca
cau com vistas ao restabelecimento do equ1-
l íbrio de atividade. A segunda foi criar, 
através do Decreto n~ 40. 987, de 20 de fe-

· verei ro de 1957, o Plano àe Recuperação 
Economico-Rural da Lavoura Cacaueira CCE
PLAC>, com a finalidade 1meà1ata de propor
cionar assistência f1nance1ra aos cacau1 !
cultores, cujos níveis de débitos excediam 
sua capacidade de pagamento, estando muitos 
deles na iminência de perder suas proprie
dades" <Monteiro, 1985:8). 
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O Centro de Pesquisas do Cacau <CEPEC), criado em 

1%3 e o Departamento de Extensão < D.SPEX) , em 19ó4 <idem, 1 b i -

dem: 8) , encarregam-se de dinamisar a produç~o e aumentar a 

produt 1 vi d ade, revertendo a curva para estágios ascendentes a 

partir de 19ó4. Figura 18 

A substitu1ç~o dos cacauais decadentes por hfbridos 

~alta produtividade; expans~o física da lavoura e realização 

~todas as práticas agrfcolas utilizando-se insumos e equipa-

~ntos modernos que assegurem produção e produt1vidaoe cros-

centes, 

de cacau. 

passam a ser a palavra de ordem entre os plantadores 

"Por outro lado, o Acordo 1 ntern ac 1 on a l do 
cacau estipulou que aqueie país cuja quóta 
básica de lOOX for u 1 trapassada poàerá 
complementar a de outro país que não conse-



guir os lOOX de sua quota respectiva. Nos 
~ltimos cinco anos, os pa1ses africanos, 
pr1nc1palmente Ghana e N1gér1a não vem cum
prindo as suas quotas, havendo indícios de 
que no futuro esses pa 1 ses não consegu 1 rão 
mesmo cobri-las. O Brasil deverá se preva
lecer dessas circunst~ncias e aumentará sua 

d t .. participação, asseguran o novas quo as 
<Alvares Afonso, op.cit. :13). 

LEGENDA 

MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE CACAU 
( 1951I1980) M e'dias moveis de 5 anos. 
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O duplo estímulo representado pela queàa de produ-

~o de Ghana que das 459 mil toneladas produzidas em 1961/1965 

caiu para 395 mil toneladas em 1965/1970 e da Nigéria, que 

~resentou uma sofrível evolução, passando rios 217 mil toneia-

das de 1961/1965 para 221 mil toneladas em 1966/1970 

17> e pelo alvissareiro "Acordo Internacional", acima meneio-

nado, descort.inam novas perspectivas para a lavoura cacaueira 

do Brasil, encorajando o acionamento de programas e diretrizes 

~e visassem um substancial incremento na produção brasileira. 

i(ldem, Ibidem: 14): ·Essa almejada expans·~o dar-se-ia sob a ríg1-



da coordenaç~o da CEPLAC que se encarregaria do seu contrôle e 

dlmens i onamento. 

"A expansão da cacaui lcultura brasileira 
dar-se-á prioritariamente na reg1~0 c.a
caue1ra tradicional da Bahia, Recôncavo 
baiano, Espírito Santo e Amazônia, sem se 
alheiar das possibilidades em outros Esta
dos. Esta expansão será feita através das 
seguintes estratégias: 
I> aumento da produção por expans~o em no
vas áreas; 
11> aumento da produtividade através da re
novaç~o de cacaua1s decadentes e 
III> aumento da produtividade com aplicaç~o 
de insumos modernos . 
O plantio de novas áreas, em funç~o da à1s
pon1bi l idade de áreas aptas para o cacau 
atual mente conheci das, será empreendi ào na 
Amazônia, Bahia e Espírito Santo e outros 
Estados" <idem, iri1dem:l4/l5) . 

• 

As metas propostas previam a renovação de i50.000 

ha. de lavouras de cacau em t,erras baianas e a imp l ant,aç~o de 

1a1s 300.000 ha. a serem rateados entre os Estados da Bah1a 

110.000 ha; Rondônia 100.000 ha; Pará 50.000 ha; Espírito San-

to 20.000; Amazônia 10.000 e demais Estados com 10.000 ha. 

A renovaç~o programada para o Estado da Bahia dis-

tribuia-se entre os anos de 1976 até 1985 beneficiando, nota-

damente, a província de llheus com 80.000 ha, cerca de 53,3% 

do total de renovaç~o previstas e tinha o seu pico concentrado 

a partir dos anos 80 quando, no curto espaço de 5 anos 

(1980/1985), seriam processadas as renovações de ó4.000 ha dos 

00.000 programados para tim período de 9 anos C197ó/1985), ou 

SeJa: 80% das renovações programadas d.ar-se-1 am em apenas 4: 

~os. O mesmo pique ou int-ensidade ocorreriam nas lavouras si-

tuadas no vale dos grandes rios e demais municípios baianos 

~de os 70.000 ha restantes tiveram as suas programações max1-

11zadas, também, a part 1 r dos anos 80, concentrando a execuç'áo 



de 5ó.000 ha num período de 5 anos. Enquanto no período de 

197& a 1979 seriam renovadas 14. 000 ha < 20% >, no es-paço de 

tempo compreendido entre os anos 80 € 84 seriam renovadas nada 

mais nada menos do que 56.000 ha <80%) de todas as renovações 

previstas para o vale dos grandes rios e demais zonas produto-

ras de cacau do Estado da Bahia. Ao todo seriam renovadas, em 

apenas ó anos · (1980/18ó), 121.000 ha de lavouras cacaueiras 

dos 150.000 ha programados para o decê nio <197ó/198ó>, confor-

~se pode perceber na Tabela 14 

TABELA 14 

'AÇÃO DE CACAUAIS PROGRAMADOS PARA A BAHIA ( 1.976 I 85) 

ANOS 
CACAU 1 LCUL TORAS TOTAL 

l976 1.977 1.978 1. 979 1.980 1.981 1:982 1.983 1.984 1.985 ( ha) . 
ICIA DE ILHEUS 3.000 3.000 5.000 5.000 7.000 7.000 10.000 10.CXXl 15.000 15.000 80.000 

~S GRANDES RIOS - - 1.000 1.000 2.000 2. 000 2.000 2 .000 5.000 5000 20 .000 

, 
i MUN ICI PIOS 2.000 2.000 4000 4 .000 6 .000 6.000 8.000 8DOC 5.000 5.000 50 .000 

OTA L 5.000 5.000 10.000 10.000 15.000 15.000 20.000 20.0CX: 25000 25.000 150. 000 

-Ili NA Al\I AZON 1 A 
IS AFONSO, FREDERICO MONTEIRO, 1. 979 : 16 

A implantação de novas áreas que previa incorporar ~ 

~mente nas tradicionais zonas do cacau, 110.000 ha teve 0 seu 

1áximo de concentraç~o no período 1976/1980 o que representou 

o adicionamento, num espaço de tempo de 5 anos, de 7 5 ,4% do 

total previsto. Novamente a tradiciona l zona produtora a bsor-

vi a a maior parte dos novos l nvest i mentes'· em termos àe expan -

são física prevista, acolhendo 81,8% dos novos espaços desti

nados ao cacau, conforme a tabela 15. 



TABELA 15 

. UNTAÇÃO • DE NOVAS ARE AS DE CACAU NA BAHIA ( 1.976/85) 

ANOS 
TOTAL CACAUILCULTORAS 

1.~76 1977 1978 1.979 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 1.985 ( h a} 

TRADICIONAIS 20.000 20.000 20.000 20000 10.000 - - - - - 90 .000 

tAVO BAIANO - 500 500 1.000 1.000 2.000 2 .000 3000 3000 5000 20.000 

TAL 20.000 20.500 20.500 21.000 11 .000 2.000 2000 3.00:: 3.000 5 .000 110.000 

iW NA AMAZÔN 1 A 
IHFONSO, FREDERICO MONTE 1RO,1. 979 : 16 

A program Aç ão de renovação e imp l antação, elaborada 

para as tradicionais zona s do cacau, pareceu-nos estar profun-

damente conectada ~s expe ct- at i vas de produção das l avouras i m-

?lantadas em Rondôn la a partir de 1970 CUJ a ev9 l ução, até 

!~5, prop1c1ou uma produção de 22.230 tone l adas em 1985 e com 

a promessa de fazer-se ingressar, essa nova região produtora, 

numa espiral produtiva ascendente. E foi, exatamente, nessa 

•nova região cacauilcultora" que pontificou a cidade de Ari-

~emes como o principal pólo produtivo ao englobar, em seu es-

~ço territorial, nada mais, nada menos do que 20.354 ha dos 

V.618,5 plantados e em produção em todo o Estado de Rondônia. 

A produçã'o de cacau em Ar l quemes at 1 ng i u, em 1 985, 9. 831 tone-

l ~as ou, o equivalente a 43,2% de todo o cacau produzido, no 

1esmo período, pela Nova Região produtora. CCEPA-R0, 19ó5:48) 

Figura 18 

-
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Na medida em que iam florescendo os cacauais e, de 

certa forma, aumentando a produção, cresciam na raz~o direta 

as p~eocupações e in~atistações dos cacau1lcultores de Arique-

mes que reunidos em associação classista, denominada: Associa-

ção dos Produtores de Cacau de Ariquemes CAPROCAR> passaram a 

~adar contra o descaso, a burocracia, autoritarismo, indife-

rênça e prepotência da CEPLAC, conforme podemos depreender, 



~ós a análise dos texto 3.1, do Memorial da APROCAR dirigido 

ro Secretário Geral da CEPLAC em 21 de agosto de 1986: · 

"O cacauilcullor rondontense tem mais ou 
menos este conceito da entidade CEPLAC: 
- Burocrática: demora para responder. 
- Aulorilária: imoõem as suas diretrizes 
sem aceitar d1scuss~o. 
- Dona da verdade: se recusa a examinar es
periênct as lentadas por agricultores. 
- Prepotente: n~o admite que se invada o 
que ela considera seu "Território de Caça 
Reservado" "<APROCAR, 198b:4>. 

No "Memorial : de 1~â6" os produtores de Ariquemes 

expõem, com lapidar clareza, a situação crítica da cacau1lcu l -

tura 1oca1 : 

l) registrando quebra de produção em relação ao ano 

de 1 9 8 4 , i s to é : 

- em 1985 foi d~ 40% 

- em 1986 foi de 33%. 

ll> afirmando que os aitos cust,os operacionais, in-

viabilizam a at,iv1daàe expondo indicadores de gastos referen-

tes a safra de 1986: 

- o custo por hectáre foi de Cz$ 5.250 para uma re-

ceita de Cz$- 6.000, excetuando-se, tratamentos, fretes, aam1-

n1stração e remuneração do capital investido concluindo a se-

guir que: 

"Estamos pagando pelo prazer de cultivar 
cacau" <APROCAR, 1986:1>. 

III> No ítem 2 do Manifesto de 198& vem a tona as 

c~sas do malogro produtivo: 

em 1985 culparam-se as int,e~péries como c~usado-

ras da quebra de produção, ano atípico, segundo a CEPLAC com: 



"excesso de chuvas na época de f for ação, 
friagem prolongada com ventos relativamente 
fortes" <idem, ibidem:2). 

- para o descalabro produtivo da safra de 198ó, se-

gundo a APROCAR : 

TON/ho 

?.0. 000 

25.POO 

20 .000 

15.000 

10 .000 

5 .000 

1 .000 

" ... o vilão é a vassoura de brucha13", pas
sando-se em seguida para as suas considera
ções:-
" nos anos anteriores a doença que afe
tava um elevado percentual de frutos nas 
primeiras catas, dlmlnuia para uma propor
ção aceitável a partir do mês àe maio. Este 
ano, o número de frutos doentes foi consi
derável nas primeiras catas e se manteve 
alto depois" <idem, ibidem, idem). 
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IV> - o referido documento informa que no final do 

~s de junho de 1986 foi realizado um levantamento nos ca-

c~a1s da Fazenda R!o Branco de Ariquemes, por um agrônomo da 

ITPLAC, constatando-se um percentual de 60% de frutos doentes. 

!i dem, ibidem, idem) A guiza de exclarecimento, pode-se af i r-

aar que a referida Fazenda classifica-se, sem a menor sombra 

de dúvidas, como Fazenda Modelo isso devido aos investimentos 

infra estruturais, pesquisas, adm i n i straç'ão, etc. 

Diante do sensível aumento da incidência da praga, 

a "Associação" põem em dúvida as práticas e técnicas recomen ·· 

dadas pe l a CEPLAC, contestando as suas orientações e levantan-

• 
~ suspei tas d e que, a l ém da aludida presença da "vassoura de 

brucha, possivelmente exista também, em Ariquemes, a presença 

da "podrid'ão parda", cuja existência n'ão é admitida pela CE-

PLAC. < 1 dem, ibidem:3), posicionamento do qual discordam os 

1embr o s da APROCAR: 

J"Porém temos resultados de exames de frutos 
doentes mandados examinar ao Centro de Pes
quisa em Belém CCOPES) em março de 1982 que 
registram· a presença de Phythophthora sp, 
agente da pbdrid~o parda" <idem, ibidem, 
idem>. 

No (tem 3, ainda do referido documento, A APROCAR 

Kusa com veemência, a CEPLAC de descaso t é cnico, ausê ncia de 

acompanhamento metodo l óg i ·co e des i nterê sse em divulgar novos 

FOCedimentos que visem a melhoria da lavoura e o combate à 

~assoura de bruxa", enfatizando o descaso para com as pesqu1-

sas de campo e exper 1 mentações "i n-1 oco", quando af 1 rmam no 

item 3, 4: 



"a pesquisa acadêmioca de laboratórios, de 
campo experimentais, é valida e insubsti
tuível. Devem ser criteriosas e por isso 
demoradas. 
Igualmente importanmte é a pesquisa de cam
po, a experimentação na propriedade junto 
com o dono. Poderiam se levar a cabo, si
mult~neamente, dezenas de experiência e ga
nhar-se um tempo precioso. No caso de doen
ças que nos afligem trata-se de uma corrida 
contra o relógio" (idem,ibidem:5). 

A grande questão colocada pelos cacauilcultores de 

~iquemes é a ausência de pesquisas, acompanhamentos e, enfim, 

da "presença" da CEPLAC em Ariquemes. E, ao encerrar, o assun-

to em referência a APROCAR o faz de forma veemente e desespe-

radora: 

" os resultados deste ano nos l evam ao de-
sespero e triste constataç~o de que o entu
siasmo que nos trouxe para Rondônia, cheios 
de esperança, esta se transformando em 
frustação e no sentimento de termos perdido 
dez anos de nossa existência ... quando che
garem os resultados das pesquisas acadêmi
cas não existirá mais cacau em Rondô
nia"< idem, 1b1 dem, idem> . 

A audáeia da implantação de uma cultura sensível 

oomo o cacau sem os adequados estudos, análises e acompanha-

~nto técnicos, muito cedo começaram a cobrar o seu alto pre-

~.Afinal de contas o cacauilcultura foi implantada realmente 

para ficar ou apenas para fazer pano de fundo para as ações 

Estatais, muito ávidas em encontrar justificativas para a Co-

Ionização de Rondônia? 

A própria CEPLAC, numa tentativa de JUEtificar-se 

~te as críticas da APRDCAR, reconhece que a implantação dessa 

lavoura em Rondônia se fez empiricamente num flagrante con-

~aste com os seus reais objetivos e finalidades. 



" a urgência com que os projetos -de Co
lontzaç'ão foram implantados na região e as 
necessidades de opções agrícolas não permi
tiram a realização antecipada de um traba-
1 ho de pesquisa que produzisse informações 
suficientes para a implantação da lavoura 
sem maiores problemas. Diante da situação, 
a opção foi o estabelecimento de um sistema 
de produção com tecnolog1 as geradas em ou
tras regiões cacaueiras do mundo e adaptada 
às condições amazônicas" <CEPLAC/DEPEA, 
1986: E». 

No mesmo documento afirma ainda que a opção pelo 

cacau se deu pela ausência de outras alternativas mais condi-

zentes, i sto é: -

" pela carência de opções agrícolas que 
pudessem contribuir para a p l ena fixação ào 
homem e, ao tempo, atender os requ1sítos da 
natureza econômica e ecológica da r~91lo» 

( 1 dem, ibidem, idem) . 

As justificativas da CEPLAC não resistem a menor 

rrítica uma vez que as suas ações, no presente caso, foram, 

~ito mais política do que técnica e muito mais estratégica do 

~e ecológica não levando em consideração os requisitos "da 

nrtureza econômica da região", pelo menos do ponto de vista 

~s plantadores de Rondônia. As verdadeiras razões tem as suas 

raízes no casuísmo e nas pressões expansionistas, quer dos 

Fóprios cacau1lcultores da Bahia que desejavam livrar-se dos 

·~rareiros" e quer das pressões oriundas dos grandes grupos 

Konômicos que forcejavam o alargamento capitalista da "fron-

~ira agrária", acoitados pela filosofia do imediatismo e fun-

damentados na proposta da preservação do espaço como reserva 

~valor e na necessidade de, a qualquer preço, fazer realizar 

~se valor. Para tanto, utilizam-se do braço mediador e par -

c1al do Estado, envolvem-se organismos financeiros 1nternacio

na1s14 e comprometem organizações, tipo 1 NCRA e CEPLAC, a as-



wmirem a responsabilidade de viabilizar o projeto. 

Do ponto de vista func1o~al, parece-nos que a CE

~AC ao implantar o cacau em Rondônia não levou em considera

ção a perspectiva da elasticidade do mercado consumidor e das 

was indefectíveis oscilações e instabilidades. Ao acreditar 

na pacífica e controlável capacidade expansional do consumo 

externo, cuja d~manda seria capaz de absorver toda~ produção 

baiana mesmo quando totoalmente recuperada e dinamisada, re

rervando-se controladame nte ª · ? redução de outros Estados para 

o consumo interno ou para garantir possíveis falhas na produ-

ç~o nordestina pareceu-nos, por demais otimista e i rrea 1 • 

Além do mais, esse orgão, subst l mou a capacidade de produção E~ 

de expansão ffsica da lavoura .cacaueira. As suas previsões que 

apontavam ultrapassar as .280. 000 ton. Ia. sómente em 1985, Já 

~ 1979 isto é, com S anos de antecipaç~o, atingia-se a produ

~o recórde de 314.000 ton./a. ultrapassando també m em 1981, 

em mais de 21.000 ha., as metas de expans~o previstas e pro

wamadas para serem atingidas sómente em 1985. <CEPLAC, 

1985: 9) 

O dimensionamento incentivado da cacau1lcultura 

~inglu o seu climax em 1979 quando a cotação do cacau alcan

çou na bolsa de Nova Iorque 3.300 dólares a tonelada, gerando 

~3 milhões de dólares com a exportação do produto, ocasionan 

~ uma incontrolável onda de euforia de efê me ra durabilidade 

~a vez que, a partir de então, as cotações entraram num pro 

oosso de baixa contínua até atingir em 1982 sómente 1.590 dó

l~es a tonelada. Esse fato precipitou uma retomada da filoso 

fia pol ftica administrativa da CEPLAC levando-se a repensar a 



~estão da expansão da lavoura cacaueira além fronteiras baia-

Das. Corrobora, nesse sentido, a dinamicidade produtiva veri-

rtcada em Rondônia (1979/1987) que s~indo de 735 toneladas, em 

'enas 8 anos, atingia 38.8&4 ton/a., conforme se pode verifi-

carna tabela 1&. 

TABELA 16 

PRODUÇÃO DA CACAUILCULTURA EM RONDÔNIA ( · 1. 97911. 987) EM TON. 

ANOS 1.979 1.980 1. 981 1.982 1.983 1.984 1.985 1.986 1.987 

, , 2 3 3 3 3 3 2 

rroDUÇÃO 
735 2.245 4 .514 6.784 10.880 15.936 22.230 29.443 38.864 

( TON.) 

FoNTES :1..ALVARES . AFONSO, FREDERICO MONTEIRO, 1.980 : 19 
2.NOSSA ESTIMATIVA . 
3. S. l.C . - GOVERNODOESTADO, 1. 985 E 2~ SEMESTRE es : .30/44 

Muito embora a produção de Rondônia seja pouco re-

Fesentativa, ante o volume da produção baiana, a sua evolução 

~recia representar, a curto prazo, uma concorrência interna 

bastante desagradável aos trad i c 1 ona is produtores, 1 evando-se 

em consideração que a lavoura cacaue1ra foi introduzida na Ba-

h1a em 174& e . em Rondônia, em 197015 

Esse súbito estado de apreen s ão, explicaria, a~é 

~rto ponto, o arrefecimento assistencialista da CEPLAC em re-

!~ão a esse Estado, principalmente ao seu mais importante pó-

lo cacaueiro, a cidade de Ariquemes, permitindo que essa cul-

tura mergulhasse num processo de estagnação e se visse compro-

~tida com o alastramento de "vassoura de bruxa" que coloca em 

risco todos os esforços concentrados na at1v1dade. 



O empirismo que subsidiou a implantaç~o da cacauil-

rultura em Ariquemes é o responsável pelo engodo a que foram 

rubmetidos os parceleiros que acreditaram, um dia, poderem ri-

ra11zar-se aos grandes produtores baianos. O avanço das pragas 

~e dizimam os cacauais, verificado e amplamente constatado 

~ela própria CEPLAC. 

"Em pesquisa de campo <levantamento) efeti
vada pelos extensionistas do Escritório lo
cal de Ariquemes, em JUiho de 198&, foram 
observadas 101 roças de cacau com mais de 4 
anos de campo, ver i f 1 cando-se a seguinte 
atuação em relação à vassoura de bruxa: 75% 
das roças estavam com nível l de infesta
ção; 15,8% com nível 11 e 8,9% com nível 
III. Dos produtores observados 95,1% infor
maram oue reai izam o contrôle da doença" . . 
CCEPLAC/DEPEA op.cit. :7), 

fato é que a incidência da praga alastrou-se em quase todas 

as roças de Ar1quemes, ante a impassividade dos responsáveis 

~la implantação dessa lavoura, fazendo avultar outros pro-

blemas e dificuldades inerentes e at i nent.es ao cu 1 t. i vo e ao 

espaço onde foi i mp 1 ant.ado, como as questões referentes a ca-
J 

rênc ia de mão-de-obra especial i zada, custos o per aciona 1 s ele-

vados, já coment.ados~cot.a~ões diferenciadas, do produto, 

~reado em relação ao cacau produzido pela Bahia. 

" o surgimento da vassoura de bruxa oca
sionando elevadas perdas de produção asso
ei ada à falta de mão-de-obra e a estabi li
zação dos preços do cacau tem gerado um 
imenso desistímulo ao produtor. Este des1s
tímulo se traduz na errad1caç~ío da cu i tura 
e, diversas vezes, em a ! ~o p 1 or' que é o 
abandono puro e simples da roça de cacau o 
que na prática equivale a manter uma base 
de propagação da doença pra outros cacauais 
sadios"(Miranda, 198&:2). 

no 



Ainda, no documento, acima referido, o Secretário 

de Estado, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia de Rondô

nia faz menção de um prejuízo debitado aos p~odutores de Ari

quemes de Cr$ 270. 000. 000, 00 referentes a perda em dois anos 

de 15.000 toneladas de cacau. Esse verdadeiro descalabro não 

só comprometeu os médios, como também atingiu os grandes pro

~tores do Burareiro-Licitação e os empresários proprietários 

da Fazenda Modelo Rio Branco onde constatou-se em 1986 a pre

~nça da "Crinipellis perniciosa" em &0% dos frutos de cacau 

existentes. <APROCAR op.cit. :2) 

Esse conjunto de fatos nos levam a crer que a urdi

~ra da trama da arrumação espacial principia a transparecer 

wito antes do esperado. Os papeis representados pelos grupos 

cap1 tal i.stas hegemôn i cos e pelos seus apêndices, o primeiro 

~carnado nos produtores baianos e o segundo interpretado pe-

1~ pretensos empresários do Burareiro-Licitação e do Projeto 

de Assentamento Dirigido Burareiro fazia emergir, com muita 

clareza e precisão, a função atribui da de meros coadjuvantes 

~ntro de todo o ~recesso, expondo acima de tudo, as grandes 

rontradi~ões existentes nesse projeto onde a inominável sujei

~º à subalternidade politico-ad~inistrativa, desses empresa

rios rurais, em relação à CEPLAC, aceitando pac i f i camerite i n

tegrar a periferia pr·oduLiva da cacauilcultura, assumindo to

dos os onus e gravas idades .1 nerentes a essa subserv i ônc 2 a i n

clus 1 ve a rotulação de produtor de baixa categoria e cordatos 

em serem partícipes de um mercado onde o domínio das ações 

n'ão lhes pertenci a e onde o cacau, produzido, não tendo tra-

lamento paritário era cotado muito aquém do oriundo das tra-

d1cionais zonas rordestinas, serviu apenas para ratificar os 



élos da dominação e condena-los a asfixia econômico-financeiro 

e ao ostracismo dentro da máxima organização classista,. o todo 

~deroso Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau CC.C.?.C. 

l de Itabuna-Bahia. 

Cotando o cacau, de Rondõnia-Ariquemes, como de 

terceira16 e classificando-o como produto "nativo", os gesto-

res da política cacaueira cerceavam todas as possibilidades de 

~senvolvimento da cacauilcultura do Estado, usurpando a sua 

~sencial condição de com~etivi ~ade ante os grandes produtores 

oordestinos e remetendo-os, por antecipação, ao fracasso uma 

~z que os custos operacionais de implantação, tratos cultu-

ra1s, colheitas, et c , agravados pelas v1ciss1tudes ambientais, 

~resentavam-se muito mais el~v~dos em comparação aos verif 1 -

cados na Bahia, ao ponto . de causar estupefação e estranheza 

mtre os próprios técnicos da CEPLAC que, em 1984, prestavam 

serv 1 ços em Rondôn i a: 

" considerado de boa qual idade, o cacau 
de Rondônia tem sido cotado a preços 1nfe
r i ores aos da Bahia e de outros Estados 
produtores o que tem desistimulado os colo
nos, afirma o chefe-adjunto da CEPLAC oara 
Rondônia" <Melo, 1984:8). 

Sufocados pelos repetidos insucessos a Associação 

~s Produtores de Cacau de Ariquemes <APROCAR>, notadamente o 

~u Presidente, e um dos proprietários da Fazenda Rio Branco e 

da Frey Rondônia Florestal S.A, lançam libelos acusatórios, 

rontra esse opressivo sistema a que estão ~ubmetidos, e se in-

rurgem contra a discriminação imputada ao cacau produzido em 

Ariquemes ao afirmar que: -



nEles alegam que o cacau produzido em Ron
dôn 1 a é inferior ao cacau produz 1 do na Ba
hia. As indústrias exigem essa espec1fica
ç~o. A CEPLAC especlf lcava o cacau de Ron
dônia como de 3~: o do Espírito Santo como 
de 2~ e o da Bahia como de 1~. Essa era a 
condição do cacau de Rondônia há cinco anos 
atrás. No mercado internacional existe tam
bém um grande obstáculo. O cacau sai daqui 
como cacau da Amazônia, que para os compra
dores do exterior é o cacau nativo. O que 
já foi discutido em Manaus mas não aceita
ram o cacau com denominação de Rondônia, 
mas sim da Amazônia. A CACEX não aceitou. 
Devido a isso nós estamos aqui na firma 
<refere-se a Fazenda Kio Branco) sofrendo 
aqui uma desigualdade de chances no merca
do, 250 dólares a menos, por toneida, sim
plesmente porque o cacau denominado de Ama
zônia não é bom" <Ferrandís, 1986:3). 

Na sua longa exposiç~o o empresárío-proàutor afirma 
• 

~e em 1982 remeteram-se amostras de cacau produzido em Ari-

quernes para serem submeti das às aprec 1 ações e an á 1 ises por 

parte de empresas consumi doras estrangeiras e que os pareceres 

~ram muito positivos, sendo o produto classificado como de 

~celente qualidade. O mesmo ocorreu quando se exportou expe-

ri mental mente, de 10 toneladas para consumidores do mercado 

internacional . Tod'âv ia, o mais contundent,e ocorreu com uma re-

~ssa do produto a um grande consumidor do mercado interno, 

"Chocolates Garoto S. A." estabeleci dos exatamente num grande 

~tado produtor:- Espírito Santo. Vejamos o histórico depo1-

mento de Ferrand is: -

"Uma vez também vendemos cacau para Vitória 
para a fábrica "Garoto". O caminhão saiu 
daqui sem o laudo de classificação de CE
PLAC e foi interceptado na barreira. Fala
mos com o Secretário da Agricultura e con
seguimos a liberação do caminhão. Ai pega
mos uma amostra desse cacau aqui e a entre
gamos a CEPLAC. Classificação 3~ inferior. 
Em V 1tór1 a, ped 1 mos um novo laudo de c las
s i f 1 cação: - 1~ superior ( o grifo é nosso) 
( 1 dem, 1b1 àem: 4) . 

;;~ 4 fl 



O depoimento-denúncia, por si já bastaria. Entre-

t~to, para que n~o palre nenhuma dúvida, achamos de bom alvi-

~e inserir o laudo classificatório emitido por um dos consu-

1ldores do cacau de Ar i quemes onde fica especificado, com mui -

ta clareza, que o produto é do tipo 1 superior e que tudo mais 

não passa de pura discriminaç'ão. Figura 20 
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Em suma; o plano de colonização elaborado em funç~o 

h mercadoria-cacau estava eivado de incoerências e contradi

ções. Ao optar-s~ por empresários rurélis em detrimento do au-

~?.49 



Wnttco trabalhador rural pressupunham, os prec~ptores do es

p~o de Ariquemes, que a m'ão-de-obra necessária a implementa

~º seria assalariada e encontrável nos estóques do Projeto 

Integrado de Colonização "Marechal Outra" <P. I .C.). Todavia, 

na concretude dos fatos, uma série de pontos vitais e sumamen

te estratégicos fugiram-lhes à percepção:-

12 Ao franquear a propriedade da terra no P.l .C. 

"Marechal Outra" e em outros projetos, outorgando ao expo 1 i ado 

homem do campo o foro de proprietário estava-se, até certo 

~nto, gratificando-o com a dig1nidade almejada e lhe empres

tando o sonhado e novo "status social" o que, de certa forma, 

v1r1a implicar na sensível dimunuição da d1sponibi l idade e 

ofer·t a. 

trabalho 

de braços de aluguéis, compra de mercadorias força de 

<Loureiro, 1987:88), para execução das tarefas agrí-

ro l as nas zonas dos "burareiros". 

importação, além fronteira, da específica 

"mercadoria força de trabalho" oneraria em demasia os custos 

~eracionais finais da cacauilcultura de Ariquemes e não re

rolveria o problema porque, uma vez em Rondônia, a grande 

~eocupação e obj~tivo dos recém chegados seria obter a pro

Fledade ' de uma "parcela" de terra, tornando-se proprietários. 

32 Ao contrário do que, primitivamente, se supunha 

M Parceleiros já assentados no P.I.C. "Marecha~ Dutra" não 

man1sfestam grande interêsse em se alugar aos "burareiros" por 

Feços julgados não compesadores ou abaixo do mercado, uma vez 

que as atividades a serem desenvolvi d as em suas propriedades 

tomam-1 hes, praticamente todo o tempo d 1 spon íve l. 

42 A -proliferação da praga "vassoura de bruxa" re

quer combate prof i l át i cos d 1 uturnos através de cortes "ma

~a1 s" dos superbrotamentos das partes terminais e . das almofa-



das· florais 1 nfectadas, ex 1 g indo-se grandes d 1 spon i bili d ades 

de m'ão-de-obra e elevando o custo de manutenç~o da lavoura uma 

vez que paga-se · por unidade ou pé trabalhado <O preço pago em 

~osto de 1986 girava em torno de CZ$ 2,00 por pé). <APROCAR, 

op . e i t . : 1 > • 

52 O espaçamento proposto e indicado pela CEPLAC, 

para o cultivo do cacau em Ariquemes, impossibí l ita a utiliza-

ç'ão de i mp l ementos mecanizados como t.ratores, po l vir i zadores, 

~e, sujeitando-o sómente à tratos manuais, tornando-o inade-

quact.o · e inexequível às grandes propriedades. 

62 As condições edáficas que acusam precipitações 

muais em torno de 1.850 mm concentradas nos meses de setembro ,, 
à abri l <inverno> seguida de uma curta mas intensa estiagem 

(ver'ão) com duraç~o de aprox 1 maciamente 4 meses, englobando os 

wses de maio até agosto, dificultam as atividades relaciona-

das à lavoura do cacau no período chuvoso influindo na colhei-

ta que ocorre nos meses de março à setembro e no processo de 

~cagem do produto que passa a requerer, em muitos casos, a 

uti li zaç~fo de i m'p l ementes especiais como barcaças . com tetos 

16veis e até mesmo secad<!>res artificiais o que vai i mp l i car 

wma maior exigência de investimentos fixos e utilização de 

~a quantidade superior de horas/trabalho; tomando-se como re-

~rência as atividades das lavouras cacaueiran na Bahia onde 

~lação trabalhador/hectare é de 1/7 <homem/hectare>; em Ari-

~emes ela é de 1/3 Chomem/hectare>.<CEPA, op.cit.:48> 

72 A lavoura cacaueira, enquanto aféta às pequenas 

e médias propriedades familiares (family farmers), abaixo de 

30hectares, apesar de todas as dificuldades consegue sobrevi-

ver, mas as uni d ades produtivas maiores, apoiadas na m'ão-de-

obra assalariada caso em que se enquadra a maioria dos produ-



~res de cacau de Artquemes, notadamente os que trabalham com 

mais de 400 ha, deparam-se com grandes dificuldades para equi-

l ibrar a rece i t.a/despesa, conforme se depreende da entrevista 

de A. Ferrandís, ·em outubro de 198& que, entre outras denún-

cias, afirmou que o cont.rôle da "vassoura de bruxa" feito ar-

tesanalment.e só é exequível em pequenas áreas. Para unidades 

FOdutivas com áreas superiores a 30 ha começam os problemas, 

~irmando ainda que:-

"uma empresa é diferente, não se pode con
f 1 ar para fazer este trabalho artesanal nu~ 
ma m~o-de-obra, principalmente quando é tão 
rotativa" <Ferrandís.A, op.cit.) 

Ao seguir essas vertentes é que vamos encontrar as 

grandes contradições e equívocos nas ações coionizatór1as que 

Femiando o médio e grande empresário elegeram o cacau como o 

~u máximo propósito. Também era de se esperar que sendo os 

"burareiros" em sua grande maioria constituidos por empresá-

rios vinculados ~s atividades urbanas ou delas egressos, o 

roeficiente de abstinência, desses no campo seria extremamente 

alto. A CEPLAC-DEPEA < 1 98&) , em seu comentado documento d ir i -

gido à APROCAR, afirma ser de 71,7% o percentual de proprietá-

rios burareiros ausentes no campo fato que, dentro de uma aná-

11se conJuntura 1, n'ão deve causar nenhuma estranheza uma vez 

~e os arranJOS espacial~, e a teia de relações, foram muito 

~m direcionados nesse sentido, ao premiar especuladores e 

~astar os reais e aut.8nticos agricultores e deixar bem claro 

~e outro não era o propósito a não ser fazer valorizar o es-

p~o, transformahdo-o em mercadoria facilmente assimilável. e 

~paz de fazer atrair, através da via agrária, os capitais: 

~rcantil e finançeiro e, no "imbroglio", o industrial. Dentro 

"")I::''") r. .. '-lr... 



~ssa premissa a proposta da produtividade agrícola é devida

~nte arqulvada no emaranhado burocrático das dezenas .de uni

d~es e entidades oficiais e oficiosas que atuam em Ariquemes 

eem todo o Estado. Para se ter uma idéia aproximada dessa pa

raferná 1 ia adm i n i st.r at 1 va ex i st.em em Ar i quemes: - 23 assoei a

ções de classes; 11 instituições oficiais estaduais e 15 fede

ra1s17. CCent.ro de lnformãções e Cadastro, 19.8&: Ariquemes). 

Apesar de toda essa "carga assist.encialista" o pro

~tor rural-pequeno-méd 1~ ou 9 i ande, não interessa a sua di

~nsão, não é e nunca foi prioridade exatamente num espaço on

de as atividades agrárias deveriam se constituir a base e o 

~ndamento de todas às ações econômicas. A verdade, entretan

~. é que ao longo desses potico ~ mais de dez ~nos, esses espa

ços t rabalhados e modificados pelos "parceleiros" valorizaram

~. obtendo ou ganhando um relativo pesó no néo-mercado imobi 

liário local transmudando-se, para gáudio dos especuladores, 

~ m~rcadorias com um relativo valor de troca. Mas e o traba

lhador? O que foi feito çiaquêles que ousaram acreditar poder 

~an s formar Ar1quemes no principal pólo agrá~10 da Amazônia 

&idental? A· estes, com certeza os produtores do espaço res

~nderão com a indicação do asfaltamento da BR 3&4, a supef 

~pansão populacional dos centros ~urbanos" do Estado e o gra

drtivo aparelhamento do seu setor terciário, abrindo-se portas 

p~a os grandes investidores capitalistas alienígenas, com 

~licações contínuas em loJas de departamentos, hipermercados 

e o domínio, cada vez mais radical, dos ."lobbys" da minera

~o18, tudo a~aJisado pela presença muito forte dos grandes 

oong l omerados bancár1os19 que, somente em Ariquemes, se fazem 

Fesentes com 9 agências: Bamerindus, Banacre, Basa, Beron, 



~adesco, Brasil, Catxa Econômica Federal, Itatl e Mercantil de 

São Paul o. 

Mas a tessitura dessa trama não estaria escamotean-

do algo ? 

Onde se esconde o grosso da trópa ? porque até o 

Fesente só falamos em empresários. E os artífices, os imple

~ntadores que compõem a vital massa critica, que credibilizam 

~ indicadores quantitativos e que, ao justificar todo o in

~stimento de capital e as manobras políticas em nome das 

~errogativas sociais, representam a seiva alimentadora desse 

corpo pleno de artificialismo representado pelos "arranJOS es

~c1 ai~" perpretados nesse Município. Para encontra-los dentro 

da arrumação da ma 1 ha fundiária basta atentar-mos para o setor 

~e exponencía milhares de exíguos retangulétes, ordenados ho-

109eneamente em forma de "tabuleiro de xadrez", dispostos sem 

levar em consideração o relevo, rêde hidrográfica e a poten

cial idade produtiva dos solos que descobriremos ser, exatamen

te ali, o local da concentração da grande massa uniforme dos 

~reiros rurais C"parceleiros"), constituindo a vanguarda do 

sistema ' implantado e dentro da óticá da divisão interna e so

cia l do trabalho, representando um exército de reserva, tP.óri

camente em disponibi 1 idade e passivamente acantonado no ProJe

~ Integrado de Colonização "Marechal Dutra". Figura 21 

2~54 



3 - Projeto Integrado de Colonização Dirigida "Ma-

rechai Outra - Também conhecido como "P.I.C. Marechal" ou sim-

p!esmente "Marechal" foi implantado em área comsiderada como 

de interesse social e desapropriada pelo Decreto ne75.281 de 

n de janeiro de 1975, abrangendo um conjunto de "seringais 

nrtivos" cujas dimensões eram as seguintes: 

Seringai Recreio de São Luiz - 53.E>39 
Serlngal Rio Preto 58.250 
Seringai Rio Branco - 59. 400 
Seringal Varadouro - 43.500 
Seringai Quatro Cachoeiras 27.000 
Seringal São Carlos 54.535 
Seringal Paranapanema - ól. 984 
Seringais Alegria e 
Alto R.Preto 
Seringais: Nova Vida, Canaã, 
Central, Rio Pardo, São Fran
cisco, Massangana, Santa Cruz, 

'°) 1::· 1:· 
r.. . ... ) , .. 1 

99.900 

hec. ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" 



Pau D'Arco e Guarany 
<Rodrigues, 1984:1). 

-301.387 ,, 

Dessas deGapropriações, que somaram 729.595 ha, fo-

ram extraí dos 494. óó 1 ha para a formação de P. I . C. "Marecha 1" 

~projeto concebido para abrigar a g~ande massa obreira rural 

direcionada à Ar1quemes e "vocacionada" a constituir-se na es-

~ncial reserva de mão-de-obra, capaz de atender a demanda das 

lavouras cacaueiras a serem implantadas, suprindo com suas 

~readerias sempre a baixo custo as necessidades de alguns 

wandes latifundiários que resolveram implementar as suas pro-

priedades, caso típico da Frey Rondônia Florestal S.A., já 

aludida por nós, que pode ser aqui considerada como exemplo 
li 

típico de uma 4~ categoria de proprietários:-

,, ... essa 4~ categoria de propr i etár 1 os, os 
que fugiram do Decreto de expropriação ou 
souberam controlar seus efeitos e reduzir 
seu alcance que s~o as áreas particulares .. 

" <Hébette & Acevedo, op.cit. :19). 

O P.I.C. "Marechal", muito embora oriundo da mesma 

paternidade, devido as peculiaridades e disparidades quanto 
J 

ws objetivos e funções para os quais fora concebido, não póde 

ser comparado aos demais projetos criados e implantados pe 1 o 

INCRA no mesmo Município. Retalhado em 4.ó72 parcelas com d1-

~nsões que variavam de 51 à 100 ha, foi encaixado às salien-

c1as e reentr~ncias do relêvo, fiel ao principio de que o mo-

~lo de disposição longitudinal e em tabuleiro de xadrez, de-

veria _ ser seguido na sua íntegra. O resultado, pelo menos no 

~nto de vista estético, foi interessante: uma caprichosa col-

~a de retalhos onde ret~ngulos de diferenciadas dimensões fo-

ram, pac i enc i osamente, dispostos lado a lado, resultando na 

distribuição seguinte: 7 parcelas com menos de 10 ha, perfa-

rendo um total de 18 ha; 75 parcelas com menos de 31 e com um 



1áximo de 50 ha, perfazendo 3.179 ha: 3.5ó1 parcelas com di-

~nsaes que vão de 51 a 100 ha, alcançando um total de 370.384 

ha e, por fim, 1.029 parcelas com mais de 100 e representando 

121. 080 ha. 

Nesse projeto o objetivo da ocupação espacial prece-

~u a qualquer outro e foi realizado sem um mínimo de critério 

técn 1 co, onde as parcelas foram d1str1bu1das 1ndiscr1m1na<la-

mente, sem levar-se em consideração a adequação dos solos à 

~at1ca de agricultura, desconsiderando-se questões relativas 

~s 1 nc l inações das vertentes, ex 1 stênc ia de af 1 or amentos ro ·-

choso ::.:: , permanente presença de agua, rodovias para escoamento 

da pr.odução e, principalmente, o distanciamento físico para 

com os "Núcleos Urbanos de Apo 1 o" e a c 1 d ade de Ar i quemes. To-

~s os .espaços existentes entre as propriedades particulares, 

ladeando o perímetro urbano da cidade de Ariquemes e os limi-

~s da mineração Massangana e sendo envolvida pelo "abraço 

~otetor" do P.A.D. Burareiro, na sua porção sul e leste e por 

~rras de "particulares" nos demais pontos, como bem se pode 

constatar nas figur-as 13,14,21 e 22, onde as nesgas de terras, 

independentemente dos aspectos d i mens i on ais, foram devi damente 

~ansformadas em "parcelas" ou depósito de mão-de-obra e, 

aleatoriamente, distribuidas aos ousados "parceleiros do Jama-

ri". Figura 22 

o 

a - Marechal - armazem de mercadoria: força 

de trabalho - Dentro de uma divisão interna do trabalho coube 

ro projeto "Marechal", além de servir como uma "inesgotável 

~mazém de mercadoria força de trabalho", a função de susten-

taç~o l _ogística de toda esF.a arrumação espacial. _Os critérios 



de seleção, então adotados, enfatizavam como " conditio sine 

qua nom", a disponibilidade da força de trabalho , por parte 

do pretendente a uma parcela do projeto complementando-a com 

outros critérios _muito funcionais e objetivos:-

"residir na área, ser casado, n~o ter 
fonte de renda e ser exclusivamente 
cultor" <Rodrigues:1983-entrevista>. 
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O pragmatismo em que se escuda o Executor do P.l.C. 

larecha l Dutra enfatiza o tratamento seletivo, discricionário 

e injusto dispensado aos colonos desse projeto deixando bem 

~plícitas as reais intenções e finalidades quando se abriu 

esse canal de recepç'ão a essa massa de expropriados. O diálogo 

~e mantivemos com esse "executor", em setembro de 1984 na ci-

dade de Ar i quemes, subsidia as nossas colocações e, até certo 

~nto, dispensa quaisquer comentários:-

ventura 

dito ? 

- Que tipo de Colono vai para o P.I .C. ? 

"E o de famí l ia pobre, desamparada e 
s~m r ~ ~ursos econômico" 

- Mas como consegue iniciar a sua atividade? Por 

lhe é facultado o acesso a uma linha especial de cré-

"Seria interessante se o Banco desse aoo10. 
Mas dificilmente consegue dar porque é mui
ta genté. Então ele tem que ir mesmo com a 
mão-de-obra dêle. Com a força de trabalho 
da família. O que se esforça para dar a es
sas familias é estradas para êle pode es
coar a produção. 

- E qual é a distãncia entre essas pequenas unida-

~s produtoras e os centros consumidores? 

"De um a 50 quilômetros em. lotes de 
100 hectares" 

- Após 8 anos, decorridos da sua implantação, o 

Projeto < P. I . C.) logrou sucesso ? 

"O percentual é muito bom . Gira em torno de 
80X de aproveitamento. A causa principal do 
insucesso é a doença. 

E quais sao as características dos colonos que v~o 

•ara o P. A. D. ? 

"t um colono mais conscientizado. tle é es
colhido com a idéia de montar uma micro-em
presa. Jt um micro empresário, 1 nc l us i ve 
quando se faz uma seleção do P.A.D. êle tem 
que ter um certo grau de instrução e uDi 
certo recurso econômico. Na entrevista já é 



dos ? 

fixado 
seleção 
cheque" 
atrás". 

o capital necessário. Na época da 
tinham que apresentar um "contra

de CR$ 40.000,00, isso há seis anos 

- E a quem compete atender aos colonos desampara-

"A competªncia de atendimento aos colonos 
desamparados passou para o Governo de Ron
dônia que não tem condição de, inclusive, 
abrir estradas suficientes para atenàer as 
necessiades de expansão dos projetos. Nunca 
o Governo vae ter dinheiro, num ano, só pa
ra abrir o tanto de estradas necessárias. 
Aqui em Ar 1 quemes temos 3ó0 qu i l ometros de 
estradas para abrir no "Marechal Dutra", 
isso tudo com fam i 11 as assentados sem o 
"cara" .1em pot.<:!r entrar no lote dele e uns 
350 qu 1 l ometros no Projeto Bur-ar·e iro" <Ro
drigues: idem, ibidem>. 

As afirmativas do "executor do Marechal" são multo 

claras e precisas não revelando nenhuma preocupaç~o em escamo-

~ar verdades ou, simplesmente, fantasia-las através de fluen-

cias gramaticais. Trata-~e do depoimento de um técnico, do 

~ecutor de um programa elaborado em inst§ncias superiores. 

~se texto corrobora no sentido de demonstrar que a lógica do 

cap 1ta1 n~o elege, como prioridades, questões que envolvam 

JUstiças sociais, sacrif•:cios de vidas, tratamentos tsonôm1-

ros, imparcialidades d1str1buittvas de apolo c~ed1tíc10 e téc-

nico ou simplemente deixa transparecer um mínimo de preocupa-

ção em oferecer ao "parceleiro" expoliado condições para que 

consiga praticar a sua acumulação primitiva e, porque não, 

tornar-se um micro-empresário rural. 

Nesse sentido achamos de bom alvitre pinçar, do 

presente texto, colocações que julgamos -de suma 1mport~ncia 

para um melhor aclareamento como a que faz referência ao cré-

dito ao pequeno e micro produtor rural e as questões at t nentes 

b dificuldades de acesso às parcelas; o desinterêsse de acom-



panhamentos dos resu 1 tados obt 1 dos pelos "parcelei ros" em re-

lação às at i v 1 d ades agrárias e o consequente custo soei a l do 

apreendimento e, por último, a inc~pacidade econômico-f inan-

reira do Estado, ou do próprio Município, para encampar a 

~sponsabilidade de dotar esse espaço de uma infra estrutura 

~sica, principalmente no que tange a saúde e a circulaç~o. 

Todavia, antes de abordar a questão creditícia 

creio ser necessário reviver o perfil do "tomador" ou seJa, do 

~rceleiro típico do Proj ~to "M ~rechal". Para tanto reeditare-

1os as palavras do "executor" do INCRA:-

"t o de família pobre, desamparada e sem 
recurso econômico» (idem, idem, ibidem). 

Pode-se concluir que se tratava de uma categoria de 

~abalhadores pertencentes a periferia do sistema econômico e 

cujo único bem repousava exatamente na sua força de trabalho. 

bsa horda de despossuidos chegava à Rondônia nos limites das 

ruas possibilidades de sobrevivência após ter perambulando por 
• 

~tras frentes de trabalho e ter trocado a única mercadoria 

~e possui a, · O trabalho, por um valor equivalente apenas para 

satisfazer o mínimo das suas necessidades vitais. Em pesquisas 

~campo, realizadas em 1981, constatamos entre &O entrevista-

~s do Marechal que 33,3%, após os 14 anos de idade, Já mora-

~m em duas cidades; 33,2% passaram de 3 a 5 cidades e o res-

lante, Já moraram em & ou mais cidades do Brasil. Quando in-

~~amos em quantos Estados Já residiram ou trabalharam após os 

~anos de idade, para um universo de 70 parceleiros obtivemos 

as seguintes respostas:- 14,2% moraram anteriormente em apenas 

um Estado; 28,5% em dois Estados e 57,1% já residiram em 3 ou 

2t.d.· 



1als Estados da Federação. Quanto à procedência e natural ida

~. esses "parcelelros", com excessão da migração induzida da 

Bahia devi do a cacau i 1 cultura, proc~deram e são naturais dos 

Estados do Sudeste e Centro Oeste:-

Quanto a procedência:-

a - 745 procederam do Estado do 

b - 171 
,, ,, ,, ,, 

e - 13.1 
,, ,, ,, da 

d - 127 ,, ,, ,, de 

e - 105 .. 
" , .1 

,, de 
~ 

Quanto à naturalidade:-

ª - 352 são paranaenses 20,2% 

b 344 são mineiros 

c - 200 são baianos 

19,8% 

11,5% 

Paraná 42,9%. 

Mato Grosso 9,8%. 

Bahia 7,5%. 

São Paulo 7,3%. 

Minas Gerais ó,0%. 

e apenas 188 nasceram no Estado de São Paulo, 118 no Espirito 

Santo, 97 no Rio Grande do Sul, ó7 em Goiás, 58 no Ceará, 48 

em Pernambuco, 43 em Santa Catarina e os demais, para comple-

t~ um universo de 1.736 entrevistas representaram, pratica-

tente, todos os demais Estados da Federação o mesmo ocorrendo 

com o !tem procedência. <Godinho, 1983: 3) 

Esse exército composto por homens desgastados pelas 

mdanças e lides nos campos, onde uma maioria abso l uta nunca 

~1 proprietária de coisa nenhuma e o muito que conseguiu foi 

~r meeiro ou arrendatário, trazia nos seus respectivos curri

rulos apenas e tão sómente a marca do tempo cravada em seus 

corpos surrados e as calosidades permanentes, em suas mãos de 

trabalho. O sonho de cada migrante era tornar-se proprietário. 

O preço a ser pago não fazia parte das suás conjecturas: O que 



llhes ·faltava em experiência gerencial e administrativa e meios 

1~eriais para enfrentar o rluro embate nas matas amazonenses, 

robrava-lhes em força de vontade e disposição física. Após 

rumprtdo o ato ritual!stico seletivo imposto pela INCRA e lo-

calizado o lote, lá iam em busca do que Julgavam ser a grande 

~ortunidade da vida: a propriedade da terra. As ações do IN-

ffiA limitavam-se ao franqueamento dos picadões abertos em ple-

na selva e a demarcação da parcela que lhes cabia.O resto era 

com o "parcelei ro". O ato de posse do parce 1 e iro, um tanto mi -

t1gado · pelas cláusulas contratuais, dec l araà.amente uni late-

ra1 s, outorgava-] he inicial mente uma" Autor 1 zação de Ocupação" 

~e seria substituida, em dois anos, por "Titulo Definitivo" 

• 
caso, o parcele1ro, conseguisse impor-·se às dif1culdaàes e dar 

rostras de introdução de benfeitorias e de que mora no iote. 

A singularidade dessa forma de ocupação, o desampa-

roa que foram submetidos e o incomensurável rói de dificulda-

~s que tiveram que enfrentar ao longo de quase uma década, 

~tendo resultados que, segundo os parâmetros do pesquisador, 

~dem ser considerados comp medíocres, fogem comp l etamente às 

~pectativas e ainda tem o condão de romper todos os modelos 

1de<i1s de vida, bem estar, conforto, etc. O impacto a que é 

rubmetido o "entrevistador-visitante" ao se defrontar com re-

sult<idos, quer nos seus aspectos quantitativos ou qualitati-

~s . tão ínfimos em relação ao dispêndio de trabalho e benefí-

cios auferidos e verificar, ante a sua incredulidade, satisfa-

ção na execução da empreitada e nenhum arrepend 1 mento, por 

~rte dos parceleiros, em ter vindo para Rondônia e servido-

~m a "consciência de"- como cobaia e instrumento ao capita-

!i smo agrário, causaram-nos especie principalmente após o re-



m1stro e aná 11 se de d í a l ógos mant 1 dos com "parce 1 e i ros" como o 

~ultsta José L1no de Jesus da Linha C-95: 

•A reforma agrária fo1 muito boa pra nóls 
os pobre. Que eu morava no Estado de São 
Paulo e no Paraná. Não· tinha naàa. Trabaia
va no que era dos outro. Pra mim foi muito 
bom". 

O grau de miserabilidade em que vivem e a submissão 

1 toda sorte de privações, e o fato de encontrarem-se enreda-

~s num sistema escorchante e expropriatório não constituem 

ratares, suficientemente importantes, para a~refecer-lhes o 

~peta para o trabalho ou aplacar a indivisível satisfação de 

haver alcançado o "s'-atus" àe proprietários rurais. A compren-
• 

~o para es~e posicionamento, eivado de euforia e ~ucesso pie-

ps, clama por posicionamentos n~o usuais o qué nos remetem à 

~estionamentos de ordem psicológicas, como questões relati-

~s a satisfações pessoais, e conceitos sôbre liberdade e Di-

~ito à propriedade da terra de "labor", conquistada e intima-

~nte incorporada ao espaço vivencial do campones. Essa terra 
J J 

~rece representar um segmento do seu próprio corpo, ·· outorgan-
. 

~-lhe considerável "grau de _ ~mport_ancia" social ou "status" 

~ proprietário parceleiro, passando a ser considerado como 

~rodutor" e conquistando, embora parcialmente, o foro de ci-

~~o e o indivisível "Direito de Ser". Com ela deixa de ser 

etpregado, camarada, meeiro, arrendatário, pi~o para ser pro-

prletár 1 o. Isto explicaria a sua to·lerfincia às privações, o 

mfrentamento das doenças que lhe encurta~ a vid~ e infernizam 

o seu dia-a-dia,. e justificam o contumáz dispêndio de sobre-

uforço físico empregado · numa terra de baixa fertilidade e que 

wnca corresponde aos seus anseios produtivos. Isso, também, 

~plicaria o seu insondável otimismo ~indiferença às questões 

;;,~t14 



~lucratividade e de crescimento econômico. ~ bem verdade que 

o constante desistímulo oriundo, das relações de merc~do, re-

fletem, na capacidade produtiva do ,parceleiro ao mesmo tempo 

em que o remete a involução tecnicológica e a consequente de-

pauper i zação, com todos os onus e consequê ncias conjunturais. 

Todavia, enquanto não se consuma a plenitude da expropriação, 

o insensato otimismo do "parceleiro" transparece, apesar de 

tuào : 

"As malárias com fé em Deus não é nada . Co
nheço ~ .e é ma i aria há muito tempo . Eu sa i a 
daqu i com um filho nas costas. Eu chegava 
na BR (refere- s e a rodov 1 a BR 3G4 que fica 
a 30. qu i lômetros do seu lote> com ~a i ária. 
Eu chegava com o men 1 no nas cos ta r. e eu 
doente t "mém. Uma vez fui a<1 11i. ílt1 L.ra vez 
vim aqui. Trop1cava l á. Tropic ava cá . Ma is 
malária do qµ e nóis sofr e mo é Jmposs ive l . 
Minha mulher esta com oito anos aqui. Tem 
malária inté agora. Eu gastei o que não t i 
nha. 

Com o seu custo operacional avultado, pela incle-

~nte ação paltldica, vítima contumaz dos atraves s adores e la-

~ando uma terra de baixa fertilidade natural, as suas chances . 
de evolução material esbarram-se em con d icionamentos estrutu-

rais, do qual ele é a vítima maior. Todavia acha que compensou 

a sua vinda, ao afirmar:-

"Graças a Deus. Tenho o meu lote formadi
nho. A terra que peguei é fraca. Não dá 
feijão. Eu planto arroz, milho e café. 

Desconhecendo completamente as regras d e mercado e 

incapaz de organizar-se em Cooperativas , · troca a s s uas merca -

~rias por equivalente monetário, muito aquém de remunerar 

condignamente o seu trabalho. Quando ind.agado sobre a _questão 

de preço responde: -



"Aqui não tem preço não. Não tem porque o 
problema é esse. Quando o preço tá bom, 
ninguém tem. Quando a gente tem não vale 
nada". 

Debalde a todos os açoitamentos a que esta submeti-

do, mantém-se coerente aos princípios básicos que elegeu para 

a sua vida: "a terra". O valor que essa terra passa a ter pa-

ra o "Marechal" .extrapola ao monetário e ultrapassa a catego-

ria da tr·oca. Continua descapitalizado porque nada acumulou 

de acordo com os padrões cap i t ::i l i stas, mas quando inquirido 

com que capit..cil veio para Rondônia e quanto tem agora, 

ponde com uma ponta de orgulho: -

"Eu vim para cá com 2,5 milhões de cruzei
ros. Hoje, ~m d1nhe1ro não ten~o nada. Em 
propriedade não dou a minha nem por 4, nem 
por 5, nem por 10. Porque eu não quero ven
de." 

res-

Na realidade a sua propriedade, transformada em 

oorcadoria e colocada na bolsa imobil iaria local, não remune-

raria o preço do trabalho dispendido, as agruras passadas ao 

longo de uma década de sacrifícios ou teria condições de re-

por o capita 1 , de 2,5 milhões de cruzeiros, dos anos 70 . . 

O mesmo tema pode ser enfocado com outro personagem 

chamado Edson Fernandes Gobira <LINHAC. 80 da BR 3S4), baiano 

de Macarin, que embrenhou-se nas matas de Rondônia em 1974 em 

busca do mesmo ideal, trazendo no bolso CR$ 400,00 e "feiras 

para 2 anos", Vítima de mais de trinta malárias trabalhou du-

ro, perdeu muito mas permaneceu fiel ao ideal de ser proprie-

lár i o: -



~ gente perdia tudo nos anos de 75, 
1ó,17. Perdia tudo. Uma média de 300 sacos 
de arroz: óO de fe 1 J'ão e 200 carros de mi -
1 ho. 
A gente vivia empregando-se com os nbura
rei ros" fazendo ceréa e roçagem. Várias 
coisas a gente fazia. Carne a gente comia 
quando a gente matava bicho" 

O homem de Macaranin que aprendeu, com a prática, 

~segredos da mata amazônica e a conviver pacificamente com a 

morbidade da mal·ária, após uma década e meia de sacríficios, 

ostenta com orgu 1 ho o seu 1 ote de 42 a 1 que ires, com 8. 000 pés 

~ café produzindo, 4.000 pés ue seringueiras, 12 hectares de 

pastagens com 23 cabeças de gado vacum leiteiro o que valia, 

~ 198S, o equivalente a CRS 2.200.000,00. Quando perguntado 

~valeu a pena e se começaria tudo de novo respondeu:-

nse eu vendesse esse meu lote, aplicaria em 
outro lote virgem e começaria tudo de novo" 

Um interminável elenco de personagens anônimos po-

~ria ·ainda ser evocado como:- o gaucho João Costa de Melo, o 

mineiro Gersi Gomes Pereira, o baiano Pedro Tavares da Costa, 

ogaucho Ivo Shimidt e tantos outros, cujas narrativas devido 

~guiriam a mesma trilha e desembocariam no mesmo patamar. O 

papel que deveriam desempenhar era imutável, apesar de tudo .A 

~estão da complementariedade sempre esteve muito presente nas 

relações desenvolvidas nessa "fronteira de recursos", preen-

~endo os espaços intersticiais das "lavouras de marcado", 

crreando investimentos infra-estruturais que ao viabilizar as 

~presas mineradoras e os latifúndios desencadeiam um dinãm1co 

Focesso de urbanização do qual se locupletam os capitais, fi-

nance i ros, mercantís o, por tabela, o industrial. Nesses ar-

r~jos e sub-arranjos espaciais coube também aos "marechais" a 
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estafante responsabilidade de produzir gêneros de primeira 

~cessidade para atender a demanda, cada vez mais elástica, da 

~pulaç~o acantonada nesses pontos e~ c6nsequentemente, acele-

rando investimentos urbanos setoriais que avivam a reprodução 

cada vez mais ampliada dos detentores do capital 

Nessas vertentes comparece o crédito Rura120 com 

incursões dosadas e homeopaticamente distribuidas de modo a 

~o curar total~ente o doente mas ampliando o tempo da sua 

~onia o que, em suma:-

"favorece o que dêle não precisa e penaliza 
os tomadores necessitados" <Accar1n1, 
1987 : 154/155) . 

Sábiamente os gestores do espaço determinaram para 

oP.I.C. "Marechal", além das responsabilidades da produção de 

~neros alimentícios para auto-consumo, a implantação de cul-

turas perenes com a final idacie de "sedentar1zar" os parcelei-

ros criando, segundo a sua ótica, uma salutar expectativa de 

futuro. Entre outros objetivos a opção pelo café e a borracha 

~scavam sacramentar lia~es e compromissos do migrante, recém 

~egado, para com o projeto uma vez que ambos cultives além de 

~quererem tratos específicos, demandam um razoável tempo en-

~e a implantação e primeiras colheitas. Essa estratégia, no-

ladamente no caso do café, encarregava-se de perenizar os "ma-

rechais" uma vez que impl ic1t.ava alentadoras esperanças de 

~ansforma-los em produtores de uma mercadoria que, durante 

~ase todas as suas vidas como colonos, fizeram brotar da ter-

ra corroborando para com o sucesso de vast~s regiões do Sudes-

~-Sul e a riqueza e o prestígio social de muitos patrões. A 

~ção do café, como carro-chefe do "Marechal Du~ra», ençont.ra-

va ainda respaldo na experiência de manejo de que eram dotados 

2óH 



o grosso dos "parceleiros" selecionados para esse Projeto e 

alicerçado ainda na "pseuda vocação natural" de Rondônia para 

tornar-se um novo e din~mico polo da cafeicultores brasileira, 

~neficiando-se do fato de estar totalmente protegido das in-

c1denc ia s do fenômeno da geada. E no sentido de se evitar di-

ressões, mais uma vez, o Estado chama para si a responsabili-

d~e da elaboração de um "sistema agrícola de produção para o 

~queno produtor", estabelecendo mode los r eferenciais nos 

wa1s detalha conformações, níveis de associações, dimensões, 

FOdutividade, lucratividade mínima etc, como se pode depreen-

~r do texto abaixo transcrito:-

"Uma vez levantada a pontecia l idade dos so
los da área do projeto, bem como o ~egime 

climático da região, chegou-se a def1n1ç~o 

da poss1b1lidade de implantação das seguin 
tes culturas perenes: cacau-guaraná-serin
gueira-pimenta do reino-café . 
... As culturas anuais recomendáveis são ar
roz, milho, feijão, ... "CCuri, 1980:ó). 

Todavia . a realidade do quotidiano encarregou-se de 

~mprov ar que os levantamentos e estudos edáf 1cos, e ntão pro-

~ssados, tinham como referencia l uma macro-divisão ou reg10-

ial; zação dos solos o que, segundo os técnicos, permitia uma 

~cro classificação quanto a tipologia e até mesmo um macrozo-

~amento agrícola, de duvidoso significado à nive l das parce-

las ou unidades produtivas agrárias, carentes de estudos mais 

~equados as suas realidades. O mesmo sa podo di zer das ques-

~os climáticas onde a ínfima presença de postos met e rólógicos 

não permite incursões seguras a respeito do regi me e 1 i mát. i co 

ou elaboração d~ uma agro-metereologia de vita l importância 

para o desenvolvimento de culturas tipo cacau, café e serin-

~eira. O que preponderou, isso sim, foi a vontade pol ftica em 
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~trimenta da orientação técnico-c1entíf ica. E os resultados 

ai estão para serem cotejadas. Os modelos referenciais propug-

nados pelo "sistema" transformou-se, na · prática num verdadeira 

'camisa de força", tolhendo inciativas, cerceando experimenta-

ções e 1 imitando as possibi 1 idades d.e exito dos que a eles fo-

ram submeti dos. 

Dos seis modelos de produção proposto, o ·de n~I!l-

IV e V, referiam-se, respoctivamente a: cacau e guaraná: cacau 

e pimenta do reino e o "V", cac~ u solteiro, mais milho e arroz . > . 

~ rotação com ·o feijão e, evidentemente não se "adequavam" ao 

P. I. C. "Marechal Dutra". Para esse proj e to foram elaborados 

oode los fundament ados em combinações de lavouras porenes de 

diferentes ciclos e consorci.adas a agricu ltura de produtoi:: 

alimentícios básicos, ou seja:-

" achou-se por bem estabelecer modelos 
de produção que contemplassem duas culturas 
perenes, uma de ciclo médio longo e com 
poucos riscos ec9nômicos e outra de ciclo 
médio com um nível de incerteza um pouco 
maior. fssociada a estas plantações, tor
nou-se necessário introduzir a cultura 
anual, quer para garantir a subs i stência da 
familia, quer para gerar pequeno· excedente 
que ensejaria alguma renda monetária no 
ín1cio do programa (idem, ibidem, idem). 

Essas culturas perenes garantiriam a permanência 

~s parceleiros em seus lotes pois tratavam-se de café e se-

ringue ira, passando pela opção da pimenta do reino. Em suma o 

"moei.e 1 o I" referia-se a: café consorciado com seringueira, 

aais milho e arroz em rotação com o feijão. O "modelo II": se-

ringueira consorciada com pimenta do reino mais milho e arroz 

~ rotação com o feijão e o "modelo VI" café consorciado com 

1ilho e arroz, e estes em rotação com o feijão, garantindo-se, 



~ contrapartida o suprimento de "força de trabalho" assa la-

riada ao empresariado rural vizinho e a produção firme de mer

cadorias alimentares de prime l ra ne.cess idade subsidiando o 

~oom" da expansão demográfica concentrada principalmente na 

cidade de Ariquemes, centro administrativo, comercial, finan-

ceiro e pol ítico
1 

dominado pelos "burareiros". A análise das 

marrações, dependências e vinculações, mostra-se, até esse 

~nto, dotado de uma certa "logicidade" e, aparentem~nte, coe

rente. Mas, na medida passamos a elaborar outras categorias de 

málises que exponenciam carac terísticas culturais e sócio

Konõmicas do~ selecionados para o "projeto", uma vez que dos 

1.73& candidatos à parceleir·os eram analfabetos 21,8%; os que 

roletravam e rabiscavam alguma coisa, principalmente o próprio 

nome, representavam 29, 9% <Godinho, op. c i t. : 4 ·> porém, se l e

v~mos em consideração qu~ o autor em referência, para a sua 

málise não separou candidatos do "Burarsiro" com os do "Mare

~alº o percentual real dos analfabetos, desta última catego

ria, se computado isoladamente atingirá indicadores muito mais 

siginificativos. Somando-se esse fato aos critérios que preva

leceram para o selecionamento dos candidatos onde a preferen

cia recaiu em !tens como: disponibilidade de força de traba

lho, ser· exclusivamente lavrador e casado, d 1 spensando~se ex-: 

~riências anteriores em atividades relacionadas a gerencia

~ntos rurais, como imputar a esse trabalh~dor verdadeira má

~lna de produção, a direção de uma unidade rural atrelando-o 

a responsabilidade de implantar culturas perenes que, implici-

tamente, exigem qualificações para o seu manejo, desenvolvi-

~nto e comercialização. Ora, sem portar em sua bagagem os 

1ais rudimentares conhecimentos em administração rural e sem 

oonca ter sido proprietário de nada ou de · coisa nenhuma· e ain-



h, n'ão aféto a tomadas de decisões e carregando o pesado far-

~ do analfabetismo o parceleiro do "Marechal", dado as suas 

c~acter!sticas e os fatores circunstâncias, parece n'ão encai-

xar-se, com prec i s'ão no esquema g loba 1 de arrumaç'ão dos proJe-

~s. provocando avivamento e a transparência de inomináveis 

contradições. 

Onde iria encontrar, o "parceleiro do Marechal", o 

impresc i nd !ve l conhecimento teórico a respeito das transações 

bancárias de créditos com juros negociáveis, negociando prazos 

de vencimentos favoráveis, reinvidicando apoio técnico, agru-

~ndo-se em associações e entendendo das leis de mercado e das 
li 

responsabilidades civ!s? De um modo geral, os "marechais", 

rompunham um exército de obreiros rurais despreparados como 

~deremos depreender do depoimento de um "parceleiro" da Linha 

C. 95 - "Jo'ão Costa de Melo", que ilustra o tipo de personal i-

dada Jurídica desses trabalhadores que, desconhecendo o comum 

das relações usuais J.e comercial i zaç'ão, revelam ainda uma i n-

~nua pureza muitoJprópria das civilizações indígenas: 

Onde 

"puls oia, a~ maior dificuldade foi que ti
nha uns vizinho e a "gente" assinou de 
avalista deles. Aí o Banco segurou diversas 
parcelas nossa de seringa, de café e tudo. 
Como eu tamém linha feito um emprestimozi
nho e paguei. Depois àisso não tive mai~ 

financiamento nenhum. Me respondero no Ban
co do Bras 1 l que eu não poder 1 a ter f i nan
ci amento. nem de uma caixa de fósforo en
quanto não desse Jeito. de pagá aque 1as con
ta que eu era avalista. A partir dai fiquei 
sem nenhuma ajuda" 

iria, o "marechal", buscar a necessária es-

rolaridade que lhe permitisse ler as instruções que acompanham 

as embalagens dos insumos agrícolas, ter acesso a leituras 



~cn~cas, ser capaz de discutir projetos e entender dispositt-

~se clausulas contratuais ? 

Como subs' 5{ i"r nos primeiros dois anos que o sepa-

ram da colhei ta do café e os sete anos do primeiro éorte na 

seringa para o ínicio da coleta do látex ? Estariam os agentes 

financeiros dispostos a financiar esse longo período de carên-

eia, interposto entre a derrubada da primeira árvore e a pri-

mogênita roça de arroz, do feij~o, do mi lho ou da mandioca ? 

Em se tratando de colonização dirigida não se Jus-

t1f1ca isolar o trabalhador que foi cooptado pelos "organismos 

• ~vernamentais", submetendo-o a todo tipo de privações e aban-

~nado à sua própria sorte. Deixemos que o "parceleiro do Ma-

rechal" fale sobre a sua experiência de vida: Santo Rosson Fi-

lho21 um dos pioneiros: -

HCheguei em & de maio de 197ó. Traduzindo 
toda essa minha luta diria que foi uma ex
periência frustante. As causas podem ser 

Jresumidas nas seguintes:-
1~ A morosidade do processo seletivo para 
introduz1P .os colonos da Gleba. 
2~ A falta de estradas, pois aos primeiros 
lotes chegavam-se por picadões, atravessan
do rios, p§ntanos e dormindo pelo meio da 
mata, enfrentando todo t 1 po de desconforto 
e perigo, sendo presa fáci 1 da ação preda
dora de insetos, répteis, doenças, fome e 
miséria. Carregando 30 a 40 quilos nas cos
tas a gente la abrindo picadas dentro da 
mata. E foi assim que nós começamos aqui, 
por vo 1 ta de 1977 ... " 

E um estafante corolário de contradições e indaga-

~es vão emergindo. Como lhes dar a terra sem o domínio inte-

wal ? Como dividir o parco crédito rural existente de modo a 

manter a incolumidade do arranjo espacial perpretado que ga-



ranta "essa cadeia sincrônlca de dominaç'ão", onde diferent.es 

categorias soei ais desempenham papéis det.erm i nados pe 1 a_ neces

sidade de complementariedade? Nessas circunstancias o crédit.o 

~rário assume um posição de relevo uma vez que o volume de 

rua ofeit.a, frequência e direcionament.o é que vão manter os 

níveis das relações de t.rabalho e det.erminar a escala gradual 

1de dependenc ia interna 

Todavia é sabido que em condições normais de merca

~. hist.oricamente, semprP se r~ ~istraram carreamentos de cré

ditos aos gran'des produtores em det.r i mento ao pequeno. Para o 

~pecífico caso de Ariqueme~, muito embora o tratamento a ser 

dispensado ao "pequeno e micro produt.or" devesse ser priori tá

rio, como clamavam as necessidades, isso real mente não ocor

reu. 

Nenhum tipo de crédito ou qualquer auxílio em espé

cie subsidiou o "momento" do assentamento do "parcelei ro" em 

~u lote. Dado a tipologia do integrante do Projeto, não ca

biam às i nst i tu i çêSes de créditos franquear-1 hes o essencial 

c~ital inicial devido aos riscos do empreendimento e a abso

luta carência de garant. ias reais, por part.e dos tomadores ou a_ 

rusência de "instit.uições oficiais", t.ipo CEPLAC com o cacau 

~s "Burareiros", que intermediasse e viabilizasse com o seu 

wal a concessão do créd1t.o. O fat.o em si é agravado se levar

~s em con~ideração que o acesso à t.erra não represent.ava "di

~ito à sua propriedade" mas apenas a "posse" isto é, o t.!t.ulo 

~ propriedade só lhes seria out.orgado dois anos após a posse 

e condicionado a existência de benfeit.orias e à sua presença 

~lote. O hiato compreendido entre a loc~lização no seú peda-

;;_~/4 . 



ço de terra e a primeira colheita de arroz, feij'ão, milho ou 

1andioca, se tudo acontecesse sem grandes contra-tempos, ocor-

~ria após uma ano ou quase isso. Nesse. período comprobatório, 

Fofundamente crítico, os recursos que garantiriam a sua so-

~evivência deveriam sair das suas próprias reservas ou resu l -

tar da sua capacidade de, além de trabalhar em seu lote de mo-

~ a Justificar . a sua posse, vender a sua mercadoria-trabalho 

ros proprietários capitalizados ou, "in extremis", · adotar a 

Flmitiva prática da caça, pesca e coleta de produtos silves-

~es, notadamente o "cáucho", v endendo-os ou trocando por mer-. .. 
cadorias essenc.iais como sal, açucar, roupas, remédios, quero-

mne, sementes e instrumentai.s de trabalho. 

" quando eu entrei af, entrei com a fa
mília e a coragem que eu tinha. · Não tinha 
nem mercadoria pra ficá, por exemplo 15 dia 
dentro do 1 ote. E daí 3 dia eu roçava mato 
e derrubava mato e treis dia nóis tirava 
"cáucho" aí nesse mato e vendia aí na BR 
pra faze umaa comprinha. Pra vortá, muita 
veiz , necessário comprá um remédio e nem 
tinha nem dinheiro pra passage. 
<João Costa de Melo, pioneiro da Linha 
C-95> 
" a gente vivia se empregando como os 
"burarei~os", fazendo cerca e roçagens. Vá
rias coisas a gente fazia. Caçava. Carne a 
gente comia quando matava bicho". · 
<Edson Fernandes Gobira, pioneiro da Linha 
C-80 da BR364>. 

A escasses de crédito r~ral ao pequeno produtor não 

é novidade no Brasil. Relatórios do Banco do Brasi l afirmam 

que já no ano de 1955 ele foi de apenas 3,8%, em 19&0 de ape-

nas &,2% e em 197& o índice não ultrapassou a 11,4% dos valo-

ras financiados <Munhoz, 1982:50), todavia, a partir de 1979 

rom expansão da fronteira agrária ou de recursos substanciais 

rudanças são registradas, segundo o citado autor: 



créd 1 to 

" A criação dos Postos Avançados -de Cré
dito Rural do Banco do Brasil em 1979 teria 
criado condições para uma alavancagem em 
d l rcção à meta de ampliação da ass i stênc la 
cred i t { c 1 a aos pequenos agr 1 cultores, ten
do-se atingido, em 1980, um total de 
1.183,1 mil produtores de menor parte co
bertos pelo ~rédito rural do Banco do Bra
sil, para um total de 3.817 ,3 mi 1 pequenos 
agricultores levando pelo Banco o que reve
la um atendimento de 31,0Y. do número total, 
coeficiente n~o muito inferior àqueles re
gistrados para médios e pequenos agriculto
res" (ldem,idem, ibidem>. 

Aceitamos plenamente a tése da relativa expansão do 

{}./ 
agrário após 1979 acompanhando o "alrgamento da fron-

leira agrária ou de recursos", como reiteramos repetLdas ve -

zes. Ao longo do nosso "vivenciamento" em Rondônia sentimos a 

presença marcante dos a l udidos "Postos Avançados" em todos os 

núcle6s e cidades da Amazônia Ocidental mas não -constatamos, 

lamentávelmente, mudanças no direcionamento, canalisando-se os 

fluxos creditícios a quem realmente dele necessite e no exato 

momento em que aflore essa necessidade. Em Ronàônia, notada-

aente em Ariquemes, o amparo creditício, quando existiu, fun-

<lamentado nas razões sobejamente ressaltadas por nós como des-

preparo dos "pequenos produtores" para assumir tais responsa-

b1 li dades, carência de garantias rea_is, ausência de interme-

diação e aval "institucional" e a "criticidade", segundo os 

banqueiros , em aplicar em custeio e comercialização de lavou-

ra de subsistência, escolmou-se os "parceleiros" do Marechal 

no momento em que mais precisavam do apoio creditício prete-

rindo-se , nada mais nada menos do que, 4.ó72 familias agricul-

toras (tabela 13) de um universo, até 1982 e excetuando-se as 

propriedades particulares <tabela ló), de ó.527 propriedades o 

que representa a não priorização de 71,5% da possível fon,; a 

produt iva agrária de Ariquemes. Convém ainda explicitar que 

por questões de conteúdo, e não de forma, o pequeno agricultor 

276 



em ~riquemes, recebeu a denominação de micro-produtor mas de 

acordo com as relações de produção, representa de fato a cate-

~ria de pequeno produtor uma vez que não possui capital, de-

pende essencialmente da força de trabalho familiar, produz, 

rubstancialmente, mercadorias para ~uto-consumo com pequeno 

excedente comerciável, reside em lote de sua propriedade,que 

~ média pouco ultrapassa os 100 hectáres, e mantém relações 

~produção, totalmente, dependentes. 

Ou seja, dos três projetos, "Burare1ro Licitação", 

P.A.D. "Burareiro" e P.I.C. "Marechal Outra" que perfazem ao 

todo, 822.125 hectares, até 1980, sómente 4,57%, isto é 37.ó45 

• ha foram contemplados com algum tipo de financiamento rural. 

Ao "Marechal" coube receber crédito para ló.220 ha benefic1an-

do cerca de 3,7% da total idade do Projeto. O Burareiro Licita-

ç~o teve ó.785 ha financiados, o P.A.D. Burareiro 12.875 ha e 

os latifundiários 2.125 ha. Uma análise superficial da distri-

buição dos créditos parece contemplar os pequenos produtores 

do "Harecha l". H~ na medi da que verificamos serem esses cré-

ditos destinados à implant~ção de culturas perenes como o café 

que teve financiado 13.810 ha e a seringueira com 2.410 ha 

simplesmente para "garantir a permanência desses parceleiros 

~ seus lotes, sedentarizando-os" e que, a partir então, min-

guaram-se os créditos quer de custeio, de comercialização ou, 

principalmente, os de investimentos é que a nossa suposta 

crença, na socialização distributiva dos investimentos, deva-

nece completamente. Tabela 17 



TABELA 17 . 
AREA FINANCIADA POR PROJETOS - 1. 980 

MARECHAL BURARE I RO LICITAÇÃO o 
.PROJETa: AREA :494.661 ha ÂREA : 304. 925ha ÁREA: 222 .609 ha LATIFÚNDIOS 

TOTAL 
GERAL 

FINANCIADAS l'"INANCIADAS FINANCIADAS FINANCIADAS A'REA S 

FINANCIADAS 

EM •1. EM •1. EM •1. POR PRODU -
HE.CTARES ÁREA HECTARES ÁREAS HECTARES ÁREAS TOS ( ha) 

CACAU - - 6. 425 2,12 4.075 1,8 3 7 05 11 . 265 
.. 

SERINGA 2.41 o 0,48 1 -~10 0,62 2. 71 o 1 ,21 1. 420 8 .4 50 

' 
CAFE 13.810 2,79 4,120 1,35 - - -- 17 . 930 

TOTAL 
FINANCL 16 . 220 3,27 ,.2 .875 4,09 6 .785 3,04 2. 125 3 7 .6 4 5 

ADO 
FONTE : ( HEBETTE a ACEVEDO I ap . ç 1 t . 55 / 56 1 

0 (obs - sôbre latifundios verificar nota ne 22>. 

A grande prova desse descarado "fis16log1smo" emer-

p do estudo analítico do dossiê elaborado pelo "Executor" do 

Nfer ido projeto em 30 de abril de 1984, quando no ítem "Ex-

plor·ação Agro-Pecuária" referente·s aos anos de 1978 e 1983, 

~oca da emancipação do projeto, apresenta os indicadores que 

~rmitiram a elaboração de um quadro referencial que projeta 

~resultados obtidos, possibilitando-nos, inclusive o estabe-

~cimento de paralelo comparativo entre a ~redução de grãos do 

P. I.C. "Mal. Dutra" em 1978 e a obtida em 1983. Tabela 18 



TABELA 18 

PRODUÇÃO DE GRÃOS P. I .C. MARECHAL ( , . 9 78 / 1. 9 8 3 ) 

CAFÉ ARROZ MILHO FEIJÃO TOTAL 
OE GRÃOS 

' lmiODOS ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO ÁREA PRODUÇÃO .<REA PRODUÇÃO PRODUZI_ 
COLHIDA (TON.) COLHIDA (TON.) COLHIDA ( TON. I COLHIDA ( TON. l 

DOS. . 1 ha 1 1 ha 1 l h a l l h a l 
(EM TON.} 

1.978 7. 200 3. 500 4. 600 5.2 50 2. 500 2. 550 837 900 , 2. 200 

1.983 3. 72 8 3. 2 55 3.559 5.44 2 5., 77 7 .576 2.006 1.0 94 , 7.367 

P.llTE RODRIGUES, 1 984 : 18. 

A Tabela demo~stra coeficientes que nos permitem 

elaborar as seguintes conclusões: 

a - Uma redução drástica na área dedicada ao café. 

~s 7.200 ha em 1978, caiu-se para 3.728 ha, registrando-se 

~a queda na área plantada de 483. O mesmo feriômeno se verifi-

ca com a área de arroz que dos 4.&00 ha de 1978 foi reduzida 

para 3.559 em 1983, quando a lógica deveria indicar uma sensí-

~l evolução da área por tratar-se de produto de primeira ne-

~essidade. Percebe-se que a rizicultura não acompanhou, em 

~rmos de expansão de área, a densidade demográfica que em 

1979 era de 0,02&h/km e, em 1983, já era quase o dobro, 

0,047h/km significando, entre outras coisas, que a 1 avoura do 

rroz restrin9iu-se ao atendimento ditado pela auto-subsistên-

eia, sem excedentes comerciáveis e representando, porque não 

dizer, um retrocesso nas metas propugnadas e um sinal evidente 

da pauperização do parceleiro que se priva de mais uma fonte 

de renda monetária, passando segundo Accarini (1987:45) a pra-

ttcar uma "agricultura de baixa renda" resultante da explora-

~o a que se vê submetido por ocasião da venda de seu produto 

e pela contumaz presença de atravessadores e intermediários. 



b - Levando-se em consideraç~o que em 1979 o núme

ro de "parcelas" ou lotes distribuidos girava em torno de 

2.ó07 e de que a produç~o de arroz.foi de 3.500 toneladas e 

que, em 1983 o número de parcelas Já havia atingido a sua ple

nitude, 4.&72, mas a produç~o de arroz foi de apenas 3.255 to

neladas, vamos ter uma produtividade média de 1.342 quilos 

para cada "unidade produtiva" em 1978 e apenas ó9ó quilos em 

1983 

c Observa-se, também, uma sensível evolução na 

~ea colhida de milho aue daF 2.500 toneladas produzidas em 

1978 saltou-se· para 5.177 em 1983, registrando-se uma expansão 

positiva de 107 % • No que tange a f'Ãodv7iío, mui to embora tenha 

conservado praticamente a mesma em relação ao período ante

rior, das 2.550 toneladas de 1~78 evoluiu-se para 7.576 em 

1982, alcançando uma excelente "performance" em relação as de

mais "lavouras", ostentando uma taxa de expansão positiva em 

torno de 197%. Esses fatos nos levam a indagações e norteiam 

as nossas cone l usões. 

Por que a cultura do milho expandiu, a área do café 

foi, drasticamente, reduzida juntamente com a do arroz?. Por 

outro lado, porque aumentou-se a produção do feiJão e maximi

sou-se a produção da mandioca (esse produto por não tratar-se 

de grãos n~o foi incluído na tabela 18) cuJa produção em 1978 

havia sido de 5.350 toneladas mas que em 1983 atingia 14.5&3 

tonel adas? 

O que ocorreu, segundo o nosso ent~__nder, foi uma 

acomodação funcional ditada por uma série de fatores circuns

tanciais adversos aos "parceleiros" mas plenamente previstas 

pelos produtores desse espaço. 



Diante da impossibilidade de se praticar uma agri-

cultura comercial ou especulativa" <Accarini, op.cit. :43/45) 

assumem ônus e encargos de uma "agricultura de baixa rendaµ 

onde determinados produtos como o feijão, a mandioca e o ar-

roz, como representam a base da alimentação do homem rural, 

assumem posição de destaque nesse depauperado setor produtivo. 

A redução da área de café ~ o aumento das pastagens 

estão conectadas a introdução, de forma abrupta e radical, da 

~vinização no "Marechal", nos demais projetos e em toda a 

Amazô~ia, significando que esse processo de "assentamento e de 

colonização" apenas prepara a terra à "capinização" e a conse-

quente expulsão dos trabalhadores rurais para "novas frentes" 

ou para as cidades. Com a intenção de demonstrar a dinamic1da-

de dessa transformação invocamos o fato de que no "Marechal", 

em 1978, o rebanho bovino, que não passava de 5.000 cabeças 

para uma área de pastagens em torno de 7.500 hectares, em 1983 

avoluiu para 11.340 cabeças e a área de pastagens alcançou 

17.325 hectares registrando-se um acréscimo quantitativo em 

torno de 12ó% para o rebanho e 131% em relação às pastagens, 
" 

fatos que justificam a expansão do cultivo do m1tho. Esses 

são, em suma, alguns dos resultados da aplicação de uma polí-

tlca avezada em priorizar minorias em detrimento aos interes-

ses sociais e das classes obreiras. O cerceamento creditício, 

pelo seu contumaz procedimento em dificultá-lo ao máximo, 

quando a aplicação reveste-se de algum risco e o tomador é um 

pequeno produtor, ou ainda através de procedimentos 1nst1tu-

c1onalizados que majoram o preço do dinheiro, 1.nviab1l1zam a 

sua aplicabilidade num setor que produz mercadorias essenciais 

mas que não alcançam no mercado preços compatíveis com o custo 

da produção e dos Juros, encarregam-se de distanciar a poss1-



bllidade de "crédito" a quem mais dêle necessita. 

b- A quest~o creàitícia - O Jogo de inte-

rêsses dos grupos hegemônicos urde tessituras que enredam, ca-

da vez, o despossuido e descapitalizado escamonteando-lhe to-

das as possibilidades de crescimento ou evolução e permitindo 

concentração de ~apitai em segmentos sociais privilegiados: 

"O agricultor, vale observar, não é o único 
beneficiário do crédito, pois até no finan
ciamento à cu l~ura dita de subsistência, o 
capita, : industrial e comercial tem seus in
terêsses contemplados. Assim é que, entre 
dois . mil financiamentos de lavoura branca 
examinados · na documentaç~o local, constam 
para os anos de 1977 a 1979 em Ariquemes, 
nada menos do que 340 financiamentos de mo
to-serras" <Hébette & Acevedo, op.cit. :33>. 

Muito embora os autores não declinem os beneficiá-

rios desses empréstimos de lavoura branca as evidências e as 

oossas pesquisas junto aos "parceleiros do Marechal" fundamen-

tam as assertivas de que não destinaram, pelo menos diretamen-

te, à financiamentos de lavoura de subsistência dos "Mare-
• 

~ais". ~bem provável que esses financiamento~ levassem a ru-

~ica de "investimentos ou comercialização" onde o Banco ga-

rante a sua contra-partida através de instrumentais Jurídicos 

como a exigência de avalista, fin.anceiramente idôneo, aliena-

ç~o fiduciária de máquinas ou equipamentos financiados ou para 

o caso de investimentos para a comercialização, o penhor mer-

cant ( l do produto armazenado. <Accarini, op.cit. :154) De um 

modo geral, os "Marechais" dificilmente se enquadrariam às 

exigências para concessão de credites, no aludido período, uma 

~z que não dispunham siquer da opção de oferecer seus "lotes" 

como garanti a, dada a ausência dos "títulos de propriedade". 



Todavia, pesquisas nesse sentido, reforyam a tése de que, 

através do pequeno produtor, os grupos hegêmonicos praticam 

apropriações para favorecer determin~dós segmentos como se po

~ depreender da "den~ncia" dos citados pesquisadores:-

•comenta-se o caráter quase compulsório 
desse financiamento; da lavoura branca sem 
intervenção do órgão de assistência técnica 
e sem consulta ao interessado,. o financia
mento da lavoura branca vinha acompanhado 
de crédito para compra de móto-serra, sendo 
especificados no contrato a potência da má
quina, os acessórios e a marca Stihl CUJO 
representante exclusivo era um comerciante 
local -~ue se ·\.ornou uma das maiores fortu
nas da· c 1 d ade. E para garantir os i nterês
ses e a tranquilidade daquele negociante, o 
banco era quem lhe pagava diretamente o va
lor estipulado, sem o dinheiro passar pelas 
mãos do mutuário» Cidem, ibidem, ibidem>. 

Como sempre o capital direciona-se aos que, de uma 

certa maneira, já o possuem. Em 1980, por exemplo, dos 857 

proJetoE de financiamentos aprovados pelo Banco da Amazônia 

S.A. <BASA>, agência de Ariquemes, 305 foram para a lavoura de 

cacau, 178 para implantaç~o de seringais de cultivo racional e 

os 374 restantes para custeios gerais e investimentos diver-

sos. 'Araujo, 1984:1) Em 1984, o recém criado,. Banco do Estado 

de Rondônia S.A. <BERON> prioriza a cacauilcultura em detr1-

1ento, mais uma vez, dos pequenos produtores alocando-lhes 80% 

dos investimentos destinados a custeio e apenas 20% para os 

~mais setores agrários, segundo a nota de um jornal local:-

ncerca de 400 milhões de cruzados foram in
vestidos pelo BERON nos últimos dias no se
tor agrícola de Ariquemes ... 
... Só a lavoura do cacau levou 320 milhões 
de cruzados como custeio com prazos de oito 
anos ... <Fracaroli, 1987:7) 



A inegualitária distribuição de terras, investimen-

tos infra-estruturais e a parcialidade na concess'ão credití-

eia, concentrando-se em determinados pontos nodais do espaço 

agrário, privilegiando determinados segmentos sociais, respon-

sabilizam-se pela formação de "lobbys" e pelo malôgro produti-

vo e social de toda uma ação colonizatória em Ariquemes, ou 

num outro ponto qualquer, o que provocou do Secretário da 

Agricultura do Estado, em 1985, críticas contundentes como a 

~traida do jornal "Parceleiro": 

"100 mil agricultores não atingiu a produ
ção de 400 mil toneladas àe grãos, não 
atingindo a média de quatro toneladas por 
agricultor. Um agricultor para ter perspec
tivas de prosperidade tem que produzir no 
mínimo entre arroz, milho, feijão e . café, 
150 sacos anuais. O nosso não esta produ
zindo a metade. O Estado importa óleo de 
soja, fubá e farinha de milho" <Ferreira, 
1985: 3). 

Produzindo pouc~ e mal numa vasta extensão terr1to-

ria ! e exigindo investimentos em setores sociais num montantP 

muito além das possibilidades orçamentárias, do Município ou 

do Estado, a comunidade já começa a colher os resultados de 

uma des·compensada e mal estruturada malha agrária. N'ão dotado 

de suporte financeiro que lhe permita construir silos e arma-

zens, abrir e conservar estradas vicinais, cuja rêde, sómente 

no Município, ultrapassa a casa dos 2.578 quilometros <Caeta-

no, 198&> e enfrentado profundos problemas nos setores educa-

cionais e de saúde os gestores administrativos deparam-se com 

o cruciante dilema de ter que aplicar sem ter onde e como ar-

recadar. Acuados. pelas presões burocráticas e políticas, e su-

jeitos a todas as modalidades de expol iação, os produtores 

agrários, desistimulados ante a voracidade da expropriaç~o do 



seu trabalho, diminuem os índices de produtividade e enveredam 

na ciranda da mtserabi l idade. 

"pesquisas recentes mostram que o produtor 
agrícola fica com apenas 18%, em média ào 
valor pago pelo consumidor" Streit, 
1983:4). 

Ao ser remunerado abaixo da inflação e não conse-

~indo repor o ."montante" dispendido, automaticamente,ve-se 

privado ~e utilizar sementes adequadas e de qualidade e do 

acesso aos insumos vitais. aban}ona as roças mais exigentes de 

custei os e, grande par'le, abandona, i nc 1 ttfl i ve, o própr· i o lo-

te23 ou passa a pratica~ uma·agricul'lura de subsistência, CUJO 

primitivismo pode ser comparado a das "Nações" indígenas. 

" hoje o agricultor tem que entregar o 
arroz com no máx 1 mo 13% de umidade. E como 
ele vai secar esse arroz no sistema de in
verno da Amazônia? (Sales, 1984:3). 

Não tendo onde e como secar a mercador1a24 e não 

dispondo de condições para estoca-la o "parceleiro" torna-se 

uma dócil vítima nas mãos dos atravessadores. 

n o produtor ainda é pobre, não tem con
dições de esperar tanto. Ele tem que vender 
logo para comprar o sal, o açucar, o remé
dio e outras coisas. Ai ele é obrigado a 
entregar para o comprador particular (atra
vessador) que lhe paga, no máximo, 6 mil 
cruzeiros por saca que, pelo C. F. P., pode
ria atingir até 15 mil cruzeiros" <idem, 
i b l dem, 1 dem) . 

O candcr1te discurso do Df'~pU'léldo Federa 1 por Ar 1 qu(~-

mes revela a situação altamente preocupante, ocasionada pela 

aç~o de forças políticas oriundas das decisões centralistas e 

maJoritártas. Ao clamar pela concessão de tratamento "diferen-



ciado" para com as mercadorias agrícolas de Ariquemes deixa 

transparecer as grandes contradições de um sistema injusto, 

totalitário e segregacionista, principalmente ao afirmar que 

o "parceleiro":-

n precisa preço diferenciado-mínimo 
maior do que dos centros produtores do sul, 
dados os custos de produção aqui serem mais 
altos. 

por tudo isso que o nosso agricultor 
vai mal. Em consequência, o Estado vai mal. 
Muito mal" (idem, ibidem, idem). 

No nosso modo de ver, o estabelecimento de preços 

diferenciados apenas postergam os atuais problemas porque não 

atenuam o peso dos g~ilhões representados pelos atravessadores 

e deve ser considerados como medida paliativa, de cunho con-

JUntur a l . Ao envolver subsídios governamentais, bancando as 

diferenças no preço real em relação às mercadorias produzidas 

em outros Estados e com preço de mercado mais competitivas, 

~enas serviria para fecundar as relações "paternalistas" até 

então existentes porquanto não introduz mudanças na estrutura 
J 

das relações e aprofunda, ainda mais, os laços de d~pendôncia 

entre o produtor-agência de.financiamentos e política admi-

ni strat i va. Consideramos que a solução pode ser encontrada 

com a introdução de transformações nas relações de produção, 

Fessupondo-se uma maximização na assistência técnica, facili-

tação de acesso dos produtores aos insumos, sementes selecio-

nadas e com germinação garantida, máquinas de semeaduras, sa-

carias, além de melhorias e assitência permanente nas vias de 

acesso aos lotes; instalação de unidades secadoras e máquinas 

de beneficiamento coletivos, silos e armazens dimensionados 

para receber toda a produção ofertada. Enfim investindo deci-

s!vamente na maximização dos fatores que conduzam à maior lu
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crativ1dade. Isto é, produzir mais e melhor, num menor espaço, 

com menor custo e com a garantia de taxa de lucratividade com

pensatória tangível através do monit?ramento, técnico-adminis

trativo, do plantio à venda final do produto, sem hiatos ou 

interrupções com garantia, na ponta, de preço Justo de merca

do, parece-nos ser a única e viável saida para o impasse cria

do pela estruturação do atual arranjo espacial de Ariquemes. 

~melhante polít!ca tenderia romper o "efeito casc~ta":- bai

xa produtividade, queda da renda monetária, colapso no setor 

comercial e mercantil. pela ret(3Ção de demanda, diminuição nas 

arrecadações com objetivos socializantes, empobrecimento, ex

pansão física das cidades, proletarização do homem do campo, 

bovinização ou cap1nização e assim, sucessivamente. O rompi

mento do élo dessa cadeia, so~ialmente perversa, pressupõem 

maximização da produtividade agrícola e a adoção política de 

ação integrada que trate de recuperar e incorporar socialmente 

o parcele1ro certo de que, a sua aniquilação e condução à mi

serabilidade significa mergulhar-se num processo autofágico. O 

reconhecimento desse produtor, como produtor, reestabelecendo

lhe todas as prerrogativas que lhe são inerentes, envolvendo 

mudanças no discurso político e revisando elementos de ordem 

estrutural, parece-nos ser uma segura opção para o dilema do 

~queno produtor agrícola de Ariquemes. 
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TABELA 19 
, 

PRODUCÃO DE MERCADOR IAS AGRARIA DE ARIOUEMES E ESTADO -1980 / 1985 

ARROZ FEIJÃO MILHO 
A B e A B e A B 

o ARIOUEMES 20.922 ,9.'572 926 9 .000 5.016 :l:l5 7.747 6 .'509 

co 
O'I .... 

RONOONIA 104.873 n7.016 1.115 28.681 13.337 465 65.900 67.025 

.... ARIOUEMES 21.543 36.623 1.700 5.323 1 .490 279 10.000 18.000 
CI) 

O'I 
.... RCNOONIA 125.264 217.030 1.733 26.466 8 .167 309 66.888 114 .065 

C\I 
. 

ARIOUEMES 11.500 11.250 1500 100 60 soo a.640 15.5152 co 
O'I 
~ 

RONOONIA 111 .285 1ean4 l696 67.556 45.1<!5 669 80.830 1'6.434 . 

ft) t.RIOUEMES 7 .800 9.'560 1.200 2.500 1.200 4ec> 7.520 1Q:M8 
co 
O'I . , 
~ 

RONDÔNIA .74.940 100.576 1.342 41.233 21.,11 512 66.785 97Ã32 

'lf' 
a> ARIOUEMES 11 .501 25.ec>l 1.200 6.200 1120 503 12.215 17.101 

O'I 
.... 

RONOONIA 120.862 181.847 1.504 86.356 51 .658 S98 107.752 158.012 

ln ' 
co ARIOUEMES 25.044 30053 1.200 1.2:SO 5 .080 41'5 4.820 8.176 

ai 
~ 

RONOONIA 147.851 219.101 1.482 59 .U9 5U>50 604 90.850 147.764 

CONVENÇÃO 

1- SERINGA - AINDA SEM PRODUÇÃO, REFERENCIA ÁREA PLANTADA. 

2 -BOVINOS -NUMERO OE CABEÇAS EXISTENTES 
A - A1tEA COl.HIOA • ( lla ) 
8 - PRODUÇÃO • ( t ) 
e - ~ PROOUTIVIOAOE. ( K9 / lla) 

287-A 

CAFÉ CACAU . 

e A B e A B 

814 1009 1011 1.000 065 141 

1. 017 24.768 :S15T7 1.:S55 6 .847 2.245 

1.800 3.009 2.944 978 , .117 119 

1.705 28.148 29.152 1.0:S5 10.789 3.460 

1.800 5.955 5.83& 980 5.635 1.0:IO 

1.ue 44.991 45.104 1 .003 17.625 l .7Q 

1.400 6 .020 6 .550 1.088 1 0.750 2.770 

. 
1.459 46.'544 50.646 1.093 22.547 9.960 

1.400 7.318 5 .152 7'04 16.970 5.994 

1.466 56.3:s4 :59.732 705 31 .121 15.634 

1.800 8.139 9.:S45 ,,148 20.354 9.831 

1-626 62.65'5 74.124 1.183 31-617 22.?22 

e 

246 

328 

iao 

320 

112 

'584 

257 

441 

353 

502 

483 

620 

SERINGA ( 1) BOVINOS( 2) 
A e e l't!. 

calt. 

2.697 - - nus 

7.465 - - 251.419 

7-040 - - 25"06 

13.733 - - 1254.548 

7.040 - - 25.000 

1 :l.7'53 - - 347.279 

8 .591 - - '59.500 

16.641 - - 575.08'5 

1.598 - - 44.068 

1&648 - - 776.471 

9.598 - - 5'5.111 

11.a41 - - .11.070 

FONTf: CEPA - RO - COMISSÃO ESTADUAL DE 
PLANEJAMENTO AGRICOLA OE RDNOONIA . 
COfCYE NIO SEAG IAS TER/MA IRO ,. l'OltTO 
VELHO , 1. 985: 140/ 148 



O Malogro Produtivo 

Os projetos de colonização implantados em Ar1quemes 

no período de 1975 à 1984, excetuando as áreas destinadas à 

licitação e as particulares que não foram desapropriadas pelo 

INCRA e as províncias mineralógicas, abrangem uma área física 

de 885.412 ha subdivididas em 7.707 lotes de variáveis dimen-

sões, apresentaram, no período de análise, (1980/1985) utili-

zação sempre inferior a 10% da sua totalidade. Esse coeficien-

te pode ser considerado irrisório se levarmos em consideração 

os propósitos e objetivos pelos quais foram criados os ProJe-

tos de Colonização em Ariquemes. Indicadores contidos na Tabe-

• 
la 19 ressaltam o pífio aproveitamento desses espaços rurais, 

dando-nos uma idéia da lenta evolução quantitativa registrada 

nesse espaço. De uma área plantada de 51.147 ha <1980), após 5 

anos, atingiu-se apenas 85.158 ha .. Levando-se em consider a ção 

que a soma da área dos referidos projetos é de 885.412 ha o 

aproveitamento foi, em 1980, de apenas 5,77% e em 1985 de ape-

nas 9,73%, como pope-se verificar na Tabela 20; 

EVOLUÇÃO DAS ÁREAS·NO PROJETO (1980/1985) EM HA 

Anos Áreas Plantadas em ha % dos Projetos 

1980 51.147 5,77 

1981 55.458 5,37 

1982 47.203 5,33 

1983 55.154 &,34 

1984 87.491 9,88 

1985 85.158 9,73 

Fonte: Tabela 19. 
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Os percentuais de utilização da terra (área planta

da) apresentaram, no mencionado período, uma escala muito 

abaixo das expectativas. De O,ó0% para o biênio (80/81> à me

nos 1,04% para <81/82> e 1,01% <82/83> e, sómente alcançando 

3,54% em <83/84) graças a implantação do Projeto Machadinho e, 

cuja expansão então verificada deve ser creditada à acrescimo 

de novas áreas e não a melhoria de aproveitamento nas áreas Já 

existentes. Registre-se o fato de que no período <84/85> a ex

pansão foi de apenas 8,15%. Todavia como, na maioria absoluta 

desses 7.707 lotes boa parte da cobertura vegetal original Já 

foi derrubada e, "devidamente", incendiada eles enquadram-se, 

apes ar da improdutividade, dentro dos parâmetros estabelecidos 

pe}õ Política agrária brasileira onde o simples e nefasto ato 

depredatório <derrubada e queimada> são considerados como evi

dentes sinais de "melhoria e ocupação da terra" o que, de cer

to modo preserva a incolumidade do direito de propriedade mas 

a d< ~ nvir·Lua, totalmente, dos seus objetivos sociais. 

A tabela 19 nos permite ainda visualizar uma mani

festa "tendência" · em diminuir, cada vez mais, os espaços des

tinados à "lavoura de consumo local ou regional" arroz, feijão 

e m 1 1 ho. 

O declínio das áreas destinadas às lavouras tempo

rárias ou anuais é inversamente proporcional a expansão da ca

cau1 lcultura no <Burare1ro e Burareiro Licitação) e cafei

cultura <Marechal e Machadinho> e pelo. avanço das pastagens, 

em todos os Proj~tos, substituindo lavouras perenes como as do 

café e as seringueiras25, e em algumas áreas o próprio cacau, 

mas de um modo mais efetivo e sistemático, as áreas das lavou-



ras temporárias. Tabela 21 

EVOLUÇÃO DAS ~REAS DE CULTIVOS PERENES E PASTAGENS 
(1980/1985) EM HA. 

ANOS CACAU CAFÉ PASTAGENS 

1980 ó5 3-.009 7.707 

1981 1.117 3.009 8.4óó 

1982 5.ó35 5.935 8.333 

1983 10.750 ó.020 13. 1 óó 

1984 ló.970 7.318 14.ó89 

1985 20.354 8.139 17.903 

Fonte: Tabela 19. 

Obviamente, como bem se percebe na Tabela 21, a ex-
• 

pans~o física da cacauilcultura se fez num rítmo forte e segu-

roa partir dos anos 80, aicançando em 1981 um aumento quant1-

tativo de 1.ó18% e em 1982, 404,4%. O surto expansional dessa 

cultura em 1983, relacionada ao ano anterior que foi de 90,7%, 

marca o final do "boom" de implantaç~o dessa lavoura e, até 

certo ponto, arrefecimento nos ímpetos produtivos fato decor-

rente dos desíst~mulos que se abateram sôbre a lavoura. Em 

1984, a expans~o relativa ao ano anterior que havia sido de 

57,8% despencou para 19,9% em 1985. Um conJunto de fatores ne-

gativos contribuiu para a contenç~o quantitativa e qualitativa 

~cacau, como assistência técnica, questões de mercado, apoio 

cred i t í e i o, etc, temas que Já abordamos n~s'1. Capítuio -· . ao ... 

qual queremos acrescentar os danos causados pela prática ins-

discriminada da "coivara" que sómente no ano de 1983 foi a 

responsável por preJuizos da ordem de 500 milhões de cruzeiros 

com a queima de 765 hectares de cacauais. <Parceleiro, 1983:3> 

Por outro lado a expans~o física da cafeicultura, lavoura com 

a qual pretendia-se sedentarizar os parceleiros do "Marechal", 



ao alcançar em 1983 uma expansão de 97,9% em relação ao ano 

~terior parecia indicar que, em breve, essa provínci.a trans

formar-se-ia num novo pólo cafeeir.o de Rondõnia. Todavia os 

indicadores verificados nos anos subsequentes, 21,5% em 1984 e 

sómente 11,2% em 1985, demonstram, cabalmente, o sepultamento 

dessas vãs esperanças. Mas enquanto encurtaram as áreas físi

cas destinadas às lavouras perenes e de subsistência, sorra-

tetramente, adensaram-se os espaços dedicados às pastagens 

que, em Ariquemes, notabiliza-se pela sua expansão segura e 

firme. O auge desse cres~iment < , verificado no período, parece 

coincidir com a do menor índice de desenvolv1men~o físico ve

rificado nesse interregno com a lavoura do café (1983). 

O quadro demonstrativo da produção de grãos Carroz, 

feijão e milho> para o período compreendido entre 1980/85 des

taca uma produtividade média de 38.051 toneladas/ano com o seu 

pico produtivo fixado no ano de 1981 quando atingiu 5ó.113 to

neladas. Tabela 22. 

PRODUÇÃO DE GR~OS EM ARIQUEMES (1980/1985) T. 

ANOS ARROZ FEIJXO MILHO CAFÉ CACAU 

1980 19.372 3.0ló ó.309 3. 011 ló 

1981 3ó.623 1.409 18.000 2.914 179 

1982 17.250 60 15.552 5.83ó 1.030 

1983 9.360 1.200 10. 2'18 E..550 2.170 

1984 25.801 3 .120 17. 101 5.152 5.994 

1985 30.053 5.080 8.676 9.345 9.831 

Fonte: Tabela 19 e FIBGE, 1987. 



Esses indicadores se cotejados sómente com os po-

lenciais produtores de gr~os dos projetos P.A.D. e P.I.C. Ma-

rechal, que em seu todo representam, nada mais nada menos do 

que ó.227 parcelas, efetuada a divis~o vamos ter uma produç~o 

média de apenas ó.110 quilos/ano por unidade. Se, todavia, 

considerarmos apenas a produç~o do anos de 1983 vamos ter uma 

média em torno de 3.341 quilos/ano por parcela, enquanto que a 

do ano agrícola mais favorável não ultrapassou a casa dos 

10.000 quilos por unidade, isto é:- 9.012 quilos/ano. Muito 

embora se perceba uma gradual evolução produtiva para as la-

vouras perenes, tipo café e cacau, com um pequeno tropeço para 

o café no ano agrícola de 1984, mesmo assim esses totais aufe-
,. 

ridos colocam-se muito aquém dos índices de produtividade ob-

lidos, com essas mesmas mercadorias, no próprio Estaào de Ron-

dôn ia e inferior t.ambém, as médias nacionais de produtivida-

de. Tabela 23 

PRODUTIVIDADE COMPARATIVA-MÉDIA DAS MÉDIAS C1980/1985>T 

Mercadorias Ariquemes Rondônia Bras i 1 

ARROZ J 1.286 1.478 1.635 

FEIJXO . 435 509 45ó 

MILHO 1.385 1.493 1.78& 

CAF:t 1.011 1.05ó 2.681 

CACAU 279 430 637 

Fonte: Tabela 19 e FIBGE, 1987 

A exposição das médias das médias anuais, obtidas 

no período, indi7am uma flagrante inferioridade produtiva de 

Ariquemes em relação aos Est.ados de Rondônia e às médias na

cionais. A produtividade de arroz, por exemplo, é 14,9% infe-

rior a do Estado e 27,1% a menor em relação ao Brasil. O fei-



. 
jão está aquém da média estadual em 17,0% e 4,8% da Nacional. 

O milho vem com uma produtividade inferior em 7,7%, rol ativo 

ao Estado e 28,9% do setor agrário class1f1cando-se também com 

médias inferiores às obtidas no Estado e nas demais regiões 

produtoras brasileiras. O primeiro vem com uma produtividade 

média inferior a 4,4% com referência ao Estado, e 16,6% à mé-

dia da Naç~o. O cacau coloca-se, nesse período, 54,1% abaixo 

da média Estadual e 128% inferior ao conjunto dos grandes e 

tradicionais produtores do País. Os rendimentos médios obtidos 

nos projetos mais recentes, também não são dos mais animadores 

como se pode verificar nos indicadores de produtividade do 

"Projeto Machadinho", ano de 1986, onde o rendimento do arroz 

foi de. 1.110 kg/ha; o do feijão 0,52 e do milho 8,93. <P1nho & 

Ferreira, op. c i t. : l 4) 

a - A questão da produtividade - A substan-

cial melhoria da produtividade tem sido apontada, com menor ou 

maior ênfase, po~ uma maioria absoluta de estudiosos como a 

solução para o desenvolvimento das atividades agrárias. A 

ideologia capitalista destaca também a baixa produtividade co-

mo consequência direta de alguns fatores que consideram ine-

rentes aos pequenos e descapitalizados produtores rurais. Li-

derando a lista dos fatores negativos, segundo essa corrente, 

comparecem a falta de dedicação ao trabalho, por parte do pe-

queno produtor, e a excessiva valorização que este dedica ao 

lazer e a ociosidade. Fazem ainda parte desse rol de críticas 

a compulsão cultural, de que são dotados, à gastos com supér-

fluos e excess1~os dispêndios com atividades não lucrativas e 

nem prioritárias. C9ns1deram ainda que os pequenos produtores 

não tem o hábito da poupança e nem investem em suas proprieda-



des visando otimizar a produtividade e maximizar lucros. Advo-

gam também que a prática da política educacional que leva a 

escola até o campo constitue, acima de tudo, como um preponde-

rante fator de facilitaç~o dos canais de esvaziamento deste 

campo, argumentando que a nova geraç~o, na medida que aprimora 

os seus conhecimentos, deixa as atividades que desenvolvia na 

área rural, indo empregar-se na cidade. <Schultz, 19&5:37/39). 

Para os menos avisados ou simplesmente preocupados com os as-

?ectos formais e funcionais dos fenômenos sociais, essas as-

sertivas são, realmente, pertinentes e encontradiças nas reia-

çõe s rurais. Nas pesquisas que realizamos no campo tivemos a 

oportunidade de participar de inúmeroas manifestações de at1-

vidades sociais, religiosas, esportivas, etc. Para o homem do 

campo, físicamente isolado dos aglomerados urbanos, os aconte-

cimentos de cunho religioso, como a esporádica missa realizada 

na igreJa do Núcleo, os casamentos, batisados, comunhões, 

quermesses e demais atos sacros, revestem-se de alta sigrlif i-

caç~o social, priDcipalmente para quem é privado de todas as 

benesses urbanas. As festas nos "centros sociais", as longas 

ch urrascadas, muito fartas de bebidas e alimentos, embora con-

trastcm . com a pobreza dos promotores representa, n~o um des-

perdício ou gastos com supérfluos mas, o atendimento a uma das 

necessidades básicas fundamentais de todos os seres humanos 

que 6 o lazer e a sociabilizaç~o. Esses acontecimentos consti-

tuem uma das poucas opções de mafestaç~o de Júbilo, de entre-
, 

tenimento e de lazer . . ~través desses eventos~que se mascaram 

as contumazes privações sociais e os contidos sentimentos de 

angustias e de frustraçõe~. Através deles realizam-se social-

mente e renovam as forças para os desiguais embates do quoti-

dtano. Os torneios de futebol, os Jógos de malha, a bocha e o 
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truco tem o mesmo significado dos cinemas, teatros, restauran-

tes, barzinhos, clubes, tenis, os grandes estádios de futebol, 

os espetáculos artísticos, o telefone e todo os demais eventos 

wdernos a dispoéição em qualquer cidade, quer sejam, peque-

nas, médias ou grandes. Quando realizavamos, em nossa pesqui-

sa, enquéte a respeito da lucratividade obtida com as diversas 

atividades produtivas ocorridas, principalmente na ár-ea do 

projeto "Marechal", constatamos a princípio com uma certa sur-

presa, que nem sempre a renda auferida, margem restante entre 

as receitas e despesas, eram aplicadas diretamente em "inves-

t1mentos" na área produtiva <propriedade) ao verificar que, de 

93 entrevistas, 11,8% adquiriram veículos de passeio e 11,8 

e l étro.- domest i cos . Pela ordem, geladeiras, fogões e televiso-

res. Enquanto 9,6% aplicaram em gado, 54,8% não especificaram 

suas aplicações alegando, simplesmente ter investido no lote. 

Nenhum dos proprietários possuiam veículos utilitários ou àe 

:::arga, nem tratores ou implementes agrícolas. Suas proprieàa-

des também n~o contavam com silos, armazéns, água encanada, 

geração de energia eletrica ou instalações sanitárias anexadas 

ao corpo da re•idência. Em termos de custos-benefícios, a 

aplicação em bens imóveis e elétro-domésticos, não investindo 

em setores que visam a maximização da produtividade de merca-

dorias agrárias, pareceu-nos, perfeitamente adequados e com-

preensíveis uma vez que as taxas de retorno não remuneram, 

condignamente, o volume de trabalho empregado e representam um 

verdadeiro desistímulo à poupança. Os pequenos produtores es-

tão perfeitamente conscientes de que as relações de mercado 

não lhe são favoráveis e que o aumento da produtividade signi-

f 1 ca, dentro da conjuntura existente, elevaç~o dos custos e 

diminuição dos lucros devido a inexóravel lei da oferta e pro-



rura. · O aprendizado do rudimentar mecanismo de mercado veio-

lhes através das dolorosas experiências de "ensaios e erros". 

A esse respeito, o Presidente da Cooperativa Agro-Pecuária 

Mlxta de Ariquemes, já registrara no "Jornal O Parceleiro" em 

21 de agosto de 1979, uma radiografia mui to cruel dessas rela-

ç15es em Ar i quemes: -

quemes, 

"O Município perdeu, sómente nesta safra 
agrícola, um total de 400 mil sacos de ar
roz, 250 mil de mi lho e aproximadamente 15 
mil de feijão. Quem adquiriu um saco de óO 
qu i los de semente de fe 1 Jão a CRS l . 200, 00 
sofreu prejuízos cons1deráve1s pois o pro
duto vendido a atravessadores n~o teve a 
cotaç1fo superior a CRS 250,00 o saco ... " 
<Hirama, 1979:7) 

• 

Em 1983 a Delegacia Regional de Agricultura de Ari-

através de um dos seus mais eminentes técnicos, viva-

~nte preocupada com as desiguais relações de mercado altamen-

~punitivas ao produtor rural, elabora programa de associati-

~ismo que ressalta a quest'ão da falt.a de incent.ivo ao produ-

~r. Desse document.o ext.raimos que: 
J 

" ... é necessário que se aproxime o agricul
tor do consumidor. Pesquisas recentes mos
tram que o produtor agrícola fica com ape
nas 18%, em média, do valor pago pelo con
sumidor. Na medida em que eie aumentar este 
percentual, mais motivado estará par·a ado
ç'ão de novas tecnologias, ou mesmo aceita
ç'ãô de modernos conceitos de saude, armazé
nagem, de transporte e de comcrc1alizaç'ão" 
<Streit, 1983:4). 

Embora n'ão desejando entrar no mérito. das questões 

colocadas por St.roit. Cop.cit), a verdade é que o produt.or con-

linuou sendo explorado, os preços prosseguiram av i l tados, a 

pauperização crescendo enquant.o a produt.iv1dade vem despencan-

~ a cada ano agrícola. O pequeno produtor continua à mercê 
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dos atravessadores e sem nenhuma proteção institucional . Não é 

sem razão que os indicadores da Secretaria de Estado d~ Indus-

tr1 a, Comércio, Ciencia e Tecnologla ~o Estado apontavam no 

segundo semestre de 198ó, a cidade de Ariquemes como a possui-

~ra, juntamente com Rolim de Moura, do maior número de Comér-

cio atacadista de Cereais (café, cacau, castanha, arroz, milho 

e feijão) de todo o Estado de Rondônia. De 303 unidades insta-

!adas no EstadQ, 40 delas achavam-se em Ariquemes. <S.1.C., 

193&:59) 

A qúestão da produtividade, que na prática apresen-

ta-se muito mais complexa do que possa aparentar, envolve uma 

variada gama de fatores de produção, perfeitamente elencados 

por· < Stre i t 1983) , como: saúde·, terra, acesso, mão-de-obra, 

~ucação, tecnologia e as~istencia técnica, credito rural, má-

quinas-ferramentas-implementos, sementes, adubos e corretivos, 

~fensivos, armazenagem, transporte e comerciafização, para em 

segui da fazer a seguinte afirmação: 

"A sol~ção correta de cada um destes fato
res deve levar o agricultor e, P.ºr exten
são, a comunidade, a ocupar um espaço maior 
no contexto da economia local, obviamente. 
Para solução destes !tens, necessário se 
faz que sejam implantadas ações específicas 
a cada um deles, sequencialmente. Há uma 
ordem a ser seguid~ e, salvo melhor Juizo é 
esta aclma"CStreit, op.cit.:3). 

Embora o autor defenda a concomitãncia das ações, 

prioriza a ordem de precedência. Como esse documento foi ela-

borado há cinco anos atrás, acreditamos que, na atualidade, a 

~dem de precedencia seria exatamente a inversa. Na questão da 

comercial i zação, armazens, transportes, entre outros, residem 

hoje os pontos cruciais das relações de produção tão desfavo
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ráveis aos produtores rurais de Ariquemes. Sem desprezar a 

fundamental importância dos demais fatores, acreditamos que o 

ilustre técnico concordaria com a nova ordem de precedência. A 

total reversão de~sa situação,. que pressupõe mudanças estrutu

rais, envolvem desde posturas políticas diferenciadas, fomento 

às pesquisas e experimentações, modificações nos mecanismos de 

romercialização, incentivo ao cooperativismo rural, introdução 

de cultives agrícolas alternativos e de pequenos animais e es

~cial ização, com possíveis "zoneamentos" específicos e incen

tivados. 

A necessidade de se fazer renascer o incentivo à 

FOdutJvidade recupera, necessariamente, um "rol" de fatores 

1mpresc1ndíveis e essenciais, elencados por CStreit, op.c;t.) 

A simples incentivação de fatores isolados como o aumento da 

Fodutividade em si, parece-nos representar, além da sua ino

cuidade pelos reflexos já apontados, uma ação despropositada 

se não acompanhada de profundas mudanças nas relações de mer

cado entre: - produtor, intermediação, consumi dor. 

Ã existência de programas incentivados que não per

cam de vista o conjunto dos fatores produtivos, ostimulando e 

incentivando o "parceleiro" a aumentar a rentabilidade certo 

de receber Justa compensação, pelo trabalho e pelos novos fa

tores de produção utilizados, constituem ações defendidas por 

(Shultz, 19ó5), CJonhston & Ki lby, 1977) e CAccar1ni, 1987). A 

maximização do trabalho agrário sómente ser·á conse9uida quando 

taxa àe retorno for compatível as aplicações em novos fato

res e ao trabalho: 



"São fracos os incentivos para essas pes
soas trabalharem mais do que fazem, porque 
a produtividade marginal do trabalho é mui
to baixa, e os incentivos para economizarem 
m~is do que fazem são fracos, porque a pro
dutividade marginal do capital é também 
muito baixa" <Schultz, op.cit.:39). 

O posicionamento crítico, oriundo das classes domi-

nantes ou do ideário dos majoritários, objetiva mascarar ver-

dades e inverter as causas pelos efeitos. Na defesa de postu-

ras conservadoras e o primado da concentração de capitais e, 

como consequencia direta o Poder político, sustentam téses 

que ·defendem intransigenteme a "divisão interna do trabalho", 

arquitetando relações e arranjos, muito funcionais, que visam 

impedir a mobilida•e vertical sócio-econômica, dos pequenos 

agricultores, ao cercear-lhes acesso aos canais que conàuzem à 

socialização àos lucros e a distribuição mais equitativa àos 

créditos e assistencia técnica bem como aos resultados fi-

nai s, das pesquisas e experimentações agro-tecnológicas. Con-

siderados ainda, pela classe economicamente majoritária, como 

incapacitados à prática do auto gerenciamento e acumulação de 

" capitais por absoluta carência de dedicação ao trab~lho e vo-

cação à poupança, esse segmento ainda é criticado pela avidez 

com que procura ter acesso ao sistema educacional fato esse 

que, segundo a classe hegemônica, apenas serve como veícuio 

viabilizante aos "escapes" das novas gerações rurícolas para a 

cidade, ao adequar-lhes, embora rudimentarmente, à empregos 

urbanos. Assim, fundamentados em tais premissas, os àetentores 

do Poder, passam a utilizar, amiudemente~ a cant~lena da "pro-

~tividade" e dos perigos representados pelo acirramento do 

~õdo rural. A enfática defesa da fisiológica política-agrária 

na qual, o pequeno produtor deve e precisa produzir mais e me-

lhor e que, para atingir essa desiderata, necessita dedicar-se 
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com mais afinco ao trabalho, comparece eivada de superficiali-

dade e plena de cinismo. Em nenhum momento mencionam as ques-

tões de preços, que assegurem a lucratividacie dos produtores, 

oo levam em con~ideraç~o o b~nômio: custos-benefícios e nem, 

tão pouco, comparecem questões pertinentes a infra-estrutura, 

notadamente a saúde o que, em Ariquemes, toma proporções cala-

mi tósas: 

HDe acordo com pesquisas feitas em documen
to elaborado por tén1cos da EMBRAPA, cerca 
de 90,4X àos colonos, após a chegada no 
projeto "Machadinhoº, contraíram doenças ou 
manifestaram problemas de saúde, decorren
tes de Malária, levando-os a perder uma mé
dia de 5~ dias ce trabalho parados devido 
às enferm1dadesºCP1nho & Ferreira, oo.cit. 
: 14). 

A questão da saúde, que afeta principalmente o ho

mem rural, toma proporções catastróficas em Ariquemes ante a 

total indiferença do Poder público e dos demais segmentos so-

ciais. O descaso para com as mazelas, notadamente as que afe-

tam os setores economicamente menos favorecidos, não s~o con-

siderados ou suscitam destaques. Dados e indicadores estatfs-

ticos são, contumazmente, desprezadqs ou ignorados quando de-

põem contra a falsidade e a hipocrisia reinantes. O grande 

flagelo que assola Ariquemes, a malária, é desconsiderado e 

tratado com indiferença e até com uma certa dóse de irrespon-

sabilidade. Ignora-se, por exemplo, que essa molestia é ares-

ponsável por duas mortalidades diárias ou por G0% de todas as 

»causas morti" registradas. <a gastroenterite comparece com 

20~ e as doenças renais com 10r.). CMeleip, 1984) Essa enfermi-

dade é t~o maléfica e danosa à sociedade que os órg~os de Saú-

de, como a Secretaria de Saúde, SUCAM e as Secretarias Munici-

pais empregam ~ai~ da metade de seus potenciais para debela-



la, sem contudo disporem do necessário apoio logístico, tns-

tlt.ucional, financeiro e até mesmo político. A expansão, dis-

seminação e intensificação dessas enfermidades tem as suas 

raízes em causas ·políticas, n~ insensatez administrativa e no 

~scaso governamental para com a vida humana. O aleatório e 

inconsequente avanço das fronteiras agrícolas, sem prévio es-

tudo ambiental, adequado saneamento básico e o posterior enca-

deamento de ações profiláticas e curativas, quando da introdu-

ção do colono, simplesmente nunca existiu em Rondônia, ratifi-

cando-se um verdadeiro descaso para com a vida humana. Os re-

flexos dessa inconsequente política refletem-se, como não po-

deria deixar de ser, na economia de um modo geral: 

"Rondônia continua sendo hoje um dos Esta
dos de maior incidência da doença no País e 
representa ano a ano uma peràa de mais de 
500.000 dias de t.rabalho"<SESAU, 1987:16). 

Esse verdadeiro surto epidêmico vftima, preferen-

cialmente, o homem do campo pela sua atuaç~o na área de aç~o 

do transmissor e porque, n~o dispondo de recursos profiláti-

cos, de proteção ôu de condições de locomover-se em tempo, em 

busca de socorros médicos e hospitalares, torna-se um alvo 

contumaz da ação dos anophelinos e, consequentemente, o grande 

disseminador da doença. Presa de enfermidades constantes o co-

lono vê-se compelido a abandonar o seu lote ou morrer. Toda-

via, como a mobilidade migrac1onal continua incessantemente, a 

sua substituiç~o faz-se quase que automaticamente sem causar 

maiores prejuízos para a produtividade, sem afetar a rentabi-

!idade e a expansão física da rêde bancária, o aprimoramento e 

sofisticação dos Super-Mercados, ou o crescimento do "Comercio 

~realista" que, )á em 1985t compunha-~e de 5 máquinas benef1-
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ciadoras de arroz, passando para ló em 1988 e 32 empresas ce-

realistas, enquanto que o Comércio Varejista contava com 20 

~s 185 <Super MercaJos, Hiper-Mercados, H1per-Box) existentes 

em t.odo o Estado. 

Todavia a classe dominante teima em ignorar a im-

port§nc ia dessa grande massa "produtora e consumi dora", verda-

~ira seiva que alimenta esse fecundo e próspero mercado urba-

oo. O cont1nuismo dessa insidiosa política principia, na atua-

!idade., a dar mostras da sua inoperãncia e debilidade. A in-

discriminada autofag1a que se encarregou, durante mais de uma 

década, em sugar os setores produtivos e aplicar mal e ino-
li 

~rtunadamente vem corroborando para intens1f1car ao adversi-

dades e, cumpulsoriamente, condenar o homem do campo à prole-

ratização acrescentando novos problemas ao núcleo urbano de 

Ar i quemes. 

Esse forçado ato migracional que representa a fa-

lência das relaçõe9 produtivas, contribue ainda para com o de-

cl!n10 dos fluxos de renda~ agrárias e o estiolamento do Co-

~reio local. Convém atentarmos para o fato de que a população 

rura 1 , nesse Município, é superior à urbana, cerca de 120 mil 

~ra 85 mil. <Prefeitura Municipal, 1988> 

Ess<1 ir1<1ceii..t'1vcl dic:ol.omi;1, c;1mpo Cl<L1dc, no qual o 

carátdr de subalternidade é constantemente imposto e cobrado 

~lo aparato urbano, escudado numa política ign6bil, concen-

tradora e insensível tende a fortalecer o hiato dessa bi-pola-

ridade e colocar em risco a sobrevivência, principalmente da 

cidade, como urbe. Entretanto na medida em que estabelecerem-



se relações de produção, a níveis mais cordatos e equitativos, 

elevando-se os índices de rentabilidade real do produtor, re

cuperando o seu poder de compra e de negociações, com o conse

quente estabelecimento de políticas preocupadas com a equita

tividade de forças e que adote ações que primem pela distri

buição igualitária de todas as benesses sociais, mormente di

recionando-se ao fomento dos fatores de produção no campo, por 

certo as diferenças campo-cidade serão amainadas, o equilíbrio 

re-estabelecido e os jovens, então, ecolarizados nos campos, 

não ~ais precisarão deixar as suas lides campais~ procura de 

trabalho, economicamente mais compesador, nas urbes. 
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A Terra como Mercadoria e a Ciranda da Miséria 

A questão da mobilidade demográf~ca, pelo menos 

teoricamente, num momento histórico provocou apreensões nos 

altos círculos políticos do Estado. Todavia a produção does-

paço agrário em Rondônia favoreceu-se desse "desarranjo so-

cial" e dele fez o seu apanágio. Mas se o momento da criação 

movia-se pelo imediatismo e pela ínconfessável predisposição 

em favorecer, deliberadamente, a expansão capitalista na 

"fronteira de recursos" o Estado que então se criara, viera 

para ficar. Ele se fizera herdeiro de todos os desequi lfbrios, 

arranjos e desarranjos, então perpretados. Passado a "euforia" 

de irresponsabilidade e despertado do sonho do "Milagre 

~asileiro" no qual, direta ou indiretamente, embalaram- se "as 

elites .políticas" do País, defronta-se agora com a c6ncretude 

do quotidiano. Os gestores da política de internalização, ocu-

pação dos vazios demográficos ou de transferênc1a de onde tem 

gente demais para onde tem gente de menos, investidos das fun-

ções de críticos mordazes, de suas confortáveis tribunas, lan-

çam suas forças contra o deperdício e a dependência sócio-eco-

nômica dos Estados periféricos. A implantação da rêde viária, 

aliada à política dos subsídios e "colonização dirigida", 

transformam Rondônia em realidade. Todavia os "fixos" criados 

pelo Estado provocam, como não poderiam deixar de ser, a maxi-

mização dos "fluxos" <Santos, 1985:76) para os quais, em abso-

luto, o Estado estava apto para absorve-los. 

" entram 18 mil pessoas por mês, 200 mil 
por ano, em busca de melhores condições de 
vida ... Das 15· cidades, Costa Marques teve 
o crescimento mais explosivo, saltando de 
cinco para 35 mil habitantes em cinco anos, 
porém a populaç~o de Ari~uemes cresceu de 
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35 para 102 mil habitantes. Nove cidades Já 
ultrassaram os 40 m11 moradores. A Cé1pital 
~ .. , : Lo V1~1 1 , .: 1 .·, ~t . 1 1 rim / 02 rn1 l !;.,~>i t.:11.t .. .:~s. 
Na c;.,piL1 1 ::ó1"' ·11!.e : :<·i:: 1·1n , .i: i ; , ·r ·, ,· .. : ;111 · 

tes 1.t~m ;1011;1 1~11c;111;1da. No i ril.Pr· i cw, ?~> pe
quenas comunidades não tem nada e, no ge
ral, apenas metade, 52X da populaç~o do Es
tado possui água. O sistema de esgoto exis
tem em apenas duas cidades, na capital e na 
velha GuaJará-Mirtm. Mesmo assim, nessas 
duas cidades, apenas um em cada 25 morado
res conta com esse serviço" <Angel1m, 
198ó:5). 

O minguamente das verbas federais, principalment.e 

~s segunda metade da década de 80, reavivou a responsabili-

dade de geraç~o de recu,r~os prÓpr i os visando corrigir as d is

torções de seu anômalo cresciment.o, remete os administradores 

~ Rondônia ao indesejável processo de ter que expurgar a si 

Fóprios, despertando para a necessidade de reavaliar a perdi-

da "noção de tempo espacial", reajustar-se para os tempos da 

"modernidade" e rever os iácitos contratos, eivados de vícios 

~ unilateridade, celebrados entre o "velho" e o "novo" Ou 

OOJa, "o velho" representando posturas políticas retrogradas e 

insensíveis para com o social e o · "novo" pleno de dinamicidade 

e carente por transformações infra-estruturais. As próprias 

contradições internas, criadas pelo embate capi·tal e trabalho, 

clamam pela edificação de um "novo" Estado, desimcompatibili-

zado dos "entulhos de autoritarismo e dotado de sensibilidade 

para produzir relações que privilegiem o trabalho e permaneça 

atenta para o atendimento das classes obreiras. Ou seja, um 

Estado iguali~ário voltado para o social e capaz àe romper os 

oompromissos para com o passado conservador. 

" o velho, na região s~o também os gru-
pos sociais preexistentes e as suas formas 
particulares de organização social, econo
mica e do espaço. Eles con~tituem desse mo
do, seja um obstáculo "natural", seja, às 
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vezes, um dado da expansão capitalista e 
exlgem, desse modo, um tratamento especial, 
pois quando o velho não pode colabora~ para 
a expansão do novo, a lógica do capital 
manda que seJa eliminado. 
O novo é essencialmente representado pelas 
1 novações, cuja matriz atual é dada pe ia 
ciência e pel_a técnica, isto é, as comuni
cações modernas, os mecanismos modernos de 
captura da acumulação e da poupança, os 
transportes modernos, etc. 
O velho é, sobretudo o domínio das relações 
socla1s, da provisão de serviços públicos, 
da maior parte da produção designada ao 
consumo, dos transportes de massa, assim 
como as ve!has formas de povoamento" CSan
tos ,op. cit.:1985:79). 

Necessariamente naõ estamos tomando as categor1as 

~ análises "velho" e o "novo" conectados a questão da tempo-

râne1dade mas aos papeis que desempenham como produto das de-

s1gualdades das relações cap1talistas e não capital1sta~ ée 

~odução que, no específico caso de análise produziram-se num 

curto espaço temporal. Esse dualismo conflitente, h1storica-

mente contraditório, é resultante dos embates que ocorrem nas 

"fronteiras" hierarquizando classes de acordo com as formas de 

acumu l aç'ão que impõem. Essas formas de acumulaç~o, enquanto 

remuneram o capital, possibilitando a sua acumulação ampliada, 

são punitivas ao trabalhador não remunerando-o adequadamente e 

nem permitindo que a mercadoria por eles produzidas transfor-

me-se em renda monetária. A tácita cisão entre os que acumulam 

caàa vez mais e os que, submetidos a um processo de expropria-

ção, proletarizam-se faz emergir distintos segmentos soc1a1s. 

O obJet i vo primacial que induz esses segmentos às "fronteiras" 

ou seja, a busca da riqueza fácil e pelo canal mais ráp1do, 

além de convalidar todas as ações reforça, psicologicamente, 

as relações entre capital, sucesso e poder. 



De certo modo, o trabalho torna-se subalterno, de-

~ndente e descartável. Em Rondônia a quest~o da "pioneirida-

~". por exemplo, ostá eivada desses substratos. Pioneiro é 

aquele que, economicamente, logrou sucesso e apropriou-se de 

"papeis" que, julgando inerentes ao ~ioneirismo, outorgam-lhe 

direitos "hereditários" que os colocam acima das leis comuns e 

os fazem infensos aos compromissos e responsabilidades para 

com a comunidade. Ao advogar, foro especial, contrapõem aos 

princípios igualitários e coletivos do Estado, enquanto insti-

tu i ç'ão .. Amalgamados em grupos sociais bem estruturaàos e eco-

nomicamente expressivos, pois foram os únicos que se benefe-

ciaram das relações de produç~o. usurpam com relativa facili-

• dade o Poder Político constituindo as "oligarquias" que agem 

ao arrepio da lei e indiferentes às necessidades de Da~rocinar 

ações que visem a "modernidade", a desconcentração de rendas e 

~ate de uma redistribuiç'ão mais criteriosa das forças "emula-

~ras" do crescimento economico. A visão desse grupo é tópica 

e exclusivamente restrita ao seu espaço territorial. Não tem 

linhas ideológica§ a seguir e nem compromissos sociais a cum-

pri r. As agremiações polí~icas, que n'ão passam de siglas in-

cons 1 stentes, representam para o grupo méros trampolins que 

viabilizam os meios jurídicos que dão acesso ao Poder consuen-

tudinário o que lhes permite maximizar a capacidade de manu-

sear a incauta e despreparada "maioria util" constituida pelo 

~gmento trabalhador, de um modo gerai. Esse, ao nosso ver, 

oonstitue o "velho" e que, devido as relações de produção, 

contrapõem-se ao "novo" imbuido pela c~ença cte·que se assim 

não o fizer perderá a hegemonia do Poder. As tramas urdidas 

para a manutenç~o de desequilibradas relações de produç~o, es

coram-se no casuísmo e na fisiologia visceral. Dessa classe é 
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que saem os sonegadores de impostos, taxas estaduais e munici

pais e aqueles que, sem nenhum pudor, apropriam-se do espaço 

público e, portanto da coletividade, como ruas, quadras intei

ras, espaços reservados ao lazer, lotes rurais e urbanos e, 

ainda direta ou indiretamente, locupletam-se do herário públ i

co, mancumunam-se com o arbítrio e a incompetência e com a im

punidade e o descalabro político administrativo. É desse gru

~. em nossa categoria de análise denominado de "velho" que 

emergiram, em Ariquemes, os responsáveis pela tran~mudaç~o de 

uma das mais promissoras urbes do Estado de Rondônia num amon

toado confuso e desconexo, muito longe de assemelhar-se a uma 

urbe planejada. 

Ao apontarmos por essa categoria de aná l ise, utili

zada por Santos <1985) o fizemos isento do referencial dualís

Lico esttutural onde o "velho" por ser arcaico, _contrapõe-se , 

necessariamente, ao "novo" que é moderno. Em nossa análise, 

~sa questão extrapola a preocupaç~6 temporal. A categoria 

"ve 1 ho" , 

cionár ia, 

por riós utilizada, não siginifica antigo e sim rea

anti social e fisiológica. Não existe, portanto ne-

nhum maniqueismo opondo o antigo ao novo porquanto o primeiro, 

porque carregado de experiências anteriores Cantigas) possa 

ser considerado, sómente por isso, como ultrapassado e o se

~ndo, o "novo", porque primando pela atualidade signifique, 

necessariamente, modernidade e desenvolvimento. 
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Em Rondônia o »velho» mantém posturas muito compro-

missadas com o conservadorismo gerando relações essencialmente 

paternalistas e institucionalizando·»lobbys» que ignorando os 

problemas sociais, aniquilam as forças produtivas e enfraque-

cem o Estado. A adoção de linhas de trabalho preocupadas com a 

verdade e escoimadas dos »clientelismos" fortalecendo pesqui-

sas e o desenvolvimento de metodologias científicas em substi-

tuição às posttlras empíricas que tantos males tem causado a 

administração Pública, permitirão novos balisamentos na polí-

tica de arrumação espac',al e t;., ' desenvolvimento de ações capa-

zes de utilizar com racionalidade a "potencialidade" produtiva 

do Estado, corrigir distorções internas herdadas e criar medi-

das capazes de moderar o vertiginoso impacto da mobilidade ru

ral, redirecionando, dentro de ~clíticas est~belecidas crite-

r1osamente, os que adentram o Estado em busca de "terra e tra-

balho" e principalmente, reaparelhando os setores ligados ao 

pequeno produtor rural, criando-se estratégias que lhes outor-

guem 6 direito ao »crescimento econômico" e ao desenvolvimento 

soei a l , colocações que, aliás, já nortearam o discurso do Se-
• 

cretár i o de Agricultura do Estado que ao referir-se, em 1985, 

ao pequeno produtor afirmou: 

" ... é necessário ainda, dar apoio para que 
consiga estocar suas safras em armazens, 
sem falar da necessidade de aux1l1a-lo a 
comercializar os produtos. Só através dessa 
infra estrutura é que o Governo vai conse
guir fixar o pequeno produtor na terra. Ca-
so contrário, como Já esta ocorrendo em 
Rondônia, haverá o exodo rur a 1 , pois sem 
condições para produzir e comerc1al1zar, os 
pequenos propr·ietários que receberam lotes 
de 100 hectares do INCRA , durante a admi
nistração passada, estão .negociando suas 
terras por preço aviltados, vendendo suas 
propriedades por 5 milhões de cruzeiros, e 
rumando para a cidade, onde agud 1 zam os 
graves problemas Já existentes" <Ferreira, 
1985:1). 



Todavia, o "apoio" mencionado pelo Secretário de 

Estado no sentido de, implicitamente, interferir no ciclo pro

dução-comercialização, pouco ou nada foi realizado mesmo por

que a adoção de estratégias que impliquem em mudanças no setor 

demandam disponibilidade de capitais e redefinição na política 

de desenvolvimento global o que, convenhamos, não parece cons

tar das preocupações da classe "política brasileira". O que se 

tem verificado é a adoção de procedimentos administrativos 

tendenciosos e plenos de dubiedade que, na última década, pe

nalizou duramente o pequeno produtor rural de Rondônia cer

ceando-lhe os meios de comercializar suas mercadorias, ou até 

mesmo de produzi-las, condicionando-os a prática de agricultu

ra t~adicional onde o processo de depauperamento é contínuo e 

crescente. 

Essa agricultura tradicional, ou com mais proprie

dade denominada de "roça do toco26", voltada praticamente para 

o auto-sustento, ~om pouco ou quase nada de excedentes comer

cl ávei s envereda o pequeno produtor no ciclo da miséria tor

nando-os partícipes de um desgastante movimento descapitaliza

dor cuja tônica domi11ant.e ar:sent..a-se na constante apropriaç~o 

do trabalho. Dentro dessa linha processual os parceleiros do 

"Marechal", desde a implantaç~o do projeto, jamais lograram 

receber remuneração condizentes ao volume de trabalho emprega

do na produção de mercadorias agrícolas, quer pelo baixo preço 

de 

pela 

os 

de 

de 

mercado que esses produtos tradicionalmente alcançam, quer 

existência de intermediações em vários níveis, privando-

de rendas monetárias condizentes às necessidades e capazes 

fazer integra-los ao processo produtivo através da prática 

uma lavoura de mercado. Os resultados desse "confronto", 
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absolutamente desigual, provocou marginalização desse impor

tante segmento produtivo. As relações de produção desfavorá

veis acrescente-se, ainda, um formidável elenco de adversida

~s como a contumáz presença da malária, o distanciamento fí

sico dos centros urbanos e, consequentemente, de assistência 

médica, técnica, escolar, creditícia e o ilhamento que muitos 

dos lotes são submetidos durante o longo inverno chuvoso ama-

zôn i co. 

queno 

fina 1 : 

A somatória dessas ações negativas impulsionam o 

produtor do Marechal ao àerradeiro e desesperador 

pe

a to 

processo 

a vend~ do lote. Consuma-se, nesse ponto, o insidioso 

de expropriação e expoliação. Como as ofertas são 

muito superiores à demanda, os valores são amesquinhados, de 

t al maneira, que jamais remuneram os investimentos em "traba

lho" aplicados nesses lotes, como derrubada à machado e foice 

de dezenas de hectares da floresta amazônica , dest.ocamento, 

l impezas constant.es, plantios de árvores frutíferas, implanta

ç1o de pequena área de pastagem, geralmente cinco hectares, 

casa de pau-a-pique ou tábuas de madeira rústica com cobertu

ras de lascas, folhas de palmáceas ou telhas de amianto e com 

chão batido, além ' da implantação de cinco ou dez hectáres de 

lavoura ' perene, café e seringa, quase sempre improdutiva 

quando se refere às seringas e de baixa produtividaàe e em es

tado de abandono em relação ao café. Enfim, o que deveria sig

nificar investiment.os, pois correspondem a milhares de ho

ras/trabalho, não recebe a devida valorização no mercado imo

biliário local alcançando cotações irrisórias que servem para 

sacramentar o último passo da expropriação do trabalho e do 

trabalhador. Desta forma as vendas dos lotes não proporcionam, 

em última inst~ncia, mínima capitalização que credencie o pe

queno produtor rural, aplicar num outro lote rural ou em algum 



outro negócio especulativo ou estabelecer-se comercialmente e, 

muitas vezes nem permite adquirir um terreno urbano localizado 

nas franjas periféricas das cidades. Com a venda do lote com-

pleta-se o papel que lhe foi determinado pela divisão interna 

do trab~lho e de acordo com as expectativas da cadeia sincrô-

nica de dominação. A transformação da terra em mercadoria sub-

valorizada, 

turnamente, 

constitue-se em fato corriqueiro que ocorre diu

ante os olhares complacentes e, até certo ponto, 

coniventes de um Estado compromissado com o poder econômico. 

Em 1983 por exemplo o preço ~4dio, por hectáre de terra núa 

era de CR$ 8.039,00 e por apenas CR$ 5.000.000,00 podia-se ad-

qui~ir um lote com as ·benfeitorias básicas, inclusive com ca-

fé, na linha C-55 da BR 421 em pleno Projeto "Marechal Dutra". 

Em abril de 1988 presenciamos transações de ~posse" de peque-

nos lotes por CR$ 270.000,00, já aberto e com roça de arroz e 

ofertas de outras áreas de 100 hectares, com muita madeira de 

lei, por CR$ 250.000,00. A nucleação projetada com a impanta-

ç~o àos NUAR's (núcleos de apoio rural) que deveriam reunir um 

»equipamento" básico fundamental em termos de assistencia téc-
• 

nica, médica, armazem, bancos, escolas e demais estabelecimen-

tos comerciais como os instaladas: Boa Vista; Alto Paraíso; 

Cacaulãndia e Cafelandia <vide Figura 23), não foram suficien-

tes para arrefecer a dinamicidade dos movimentos de vendas das 

unidades agrárias que compõem tanto o Projeto Marechal como o 

Burareiro. Esse fenômeno que já vinha se verif tcando desde e, 

durante, a implantaç~o dos Projetos pois da 2.220 famílias as-

sentadas, no período de 1975/1978, 143 desistiram e foram 

substituidas, pelo INCRA, por outro~ candidatos. Entre os 

anos de 1979/1983 das 2.452 famílias assentadas, ó3ó desisti-

ram. Ao todo somam-se 636 famílias desistentes, apenas.no "Ma-
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recha l". Os artifícios utilizados pelo INCRA, na tentativa de 

sedentarizar o "parceleiro", como a n~o expedição de Títulação 

definitiva antes da comprovação de "posse" real e o desenvol-

vlmento da parcela, o que podia ser comprovado, no prazo de 

dois anos, pela existência de uma pequena derrubada, plantaç~o 

de capim e um tapiri. Essa norma, apenas serviu como "entrave" 

aos parceleiros que dotados de algum recurso financeiro, força 

àe trabalho familiar e a presença de estradas, reuniam condi-

ções de pleitear, Junto aos Bancos locais, concessão de crédi-

to para a implementaç'ão de suas atividades. Como n'ão detinham 

o "Título Definitivo" e nada tinham à oferecer como garantia 

real aos financiamentos pretendidos, foram alijados dessa al-

• ternativa. O sistema implantado criava, de fato, as suas inso-

lúvei~ contradições. Vejamos o depoimento de um !mportante 

ad~minstrador do INCRA: 

"Após o receb 1 mento do lote, com a A. O. 
<Autorização de Ocupação>, 2 anos após o 
parceleiro recebe o "Titulo Definitivo" 
condicionado ao desenvolvimento da parcela. 
Essa era a filosofia do INCRA, desde o 
principio. Em 1979, achou o INCRA que a de
mora na concessão do T.D. estaria atrapa-

Jlhando a emancipação do parceleiro, notada
mente no que concerne a obtenção de firian
c i amentos, etc. , passou, entr:ío, a conceder 
o máximo de "T.D.", passando a receber o 
Título gente que não tinha nada na proprie
dade e que continuaram a não ter, usando o 
Título para outros investimentos e negócios 
ou, simplesmente, abandonando a parcela.Em 
vista disso, o INCRA resolveu voltar aos 
critérios antlqos, condicionando a conces
são do T.D. após a verificação mínima esti
pulado" <Lopes de Oliveira, 1981:1). 

O "imbróglio" de um assitencialismo, pretenciosa-

mente soctalizan~e, na concessão de terras, as amarrações 1n-

fra-estruturais e as incentivadas relações de produç'ão, ext~~Ma. 

mente capitalistas e vivamente apoiadas no objetivo de "fazer 

valorizar" essas terras" transformando-as em mercadorias, em 
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que pesem os sacrif (clos e as boas intenções da vanguarda 

constituída pelo pessol do INCRA, os resultados obtidos com os 

"proj~tos de colonizaç~o de Artqueme~" · n~o podiam ser diferen

tes. As transações imobiliárias surgem, portanto, como conse-

quência direta dos arranjos perpretados no espaço e, com ou 

sem consentimento formal do INCRA, incorporaram-se ao cotidia-

no de Ariquemes . Tabela· 24 

TRANSAÇõES . IMOBILIÁRIAS EM ARIQUEMES (1980/ABR IL DE 88) 

A N o s 
PROJETOS 

80 P l 82 . 83 84 B5 Só 87 88 TOTA I S 

BURAREIRO 01 b7 18 24 75 98 115 57 14 409 

MARECHAL - 15 31 Sl 219 31 7 37ó 183 3 4 1 .23ó 

LICITAÇ~O - - - - - - 12 02 - 19 

SUB-TOTAIS 01 22 49 85 294 415 503 24 2 48 1 .óó4 

Fonte: Cartório de Notas e Protestos-Ariquemes 80/Só. 

Cartório de Notas e Anexos-Ariquemes 86/88. 

O extrato das transações, oficialmente sacramenta-

das, demonstra preponderlncia numérica de vendas para o "Mare-

chal" em relação ao "Burareiro», aparecendo .o primeiro com 
~o 

o ~ 
1.236 transações, efetuadasrde ·1980 à abril de 1988 e o segun-

do com 409 no mesmo período. Levando-se em conta que o número-

de lotes de cada projeto, respeçtivamente é de 4.672 para o 

Marechal e 1.555 para o Burareiro, vamos ter um percentual de 

vendas de 26,4% para o P.I.C. "Marechal" e 26,30% para o P.A. 

D. "Burareiro" o que dá uma certa equiva lência relativa para 

ambos os projetos. Todavia não é a questão "relativa" que deve 

concentrar as atenções mas sim a quantitativa e as relações de 

produção, historicamente, embutidas de modo a aparentar um 

procedimento perfeitamente usual e comum. O aceleramento do 
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processo de vendas, legalmente registradas, demonstram os de-

sequilíbrios oriundos das relações de produção e representam o 

cumprimento integral das etapas contidas no plano que norteou 

a arrumação espacial na "fronteira de recursos" da Amazônia 

Ocidental. 

O que, entretanto, lamentam os produtores desses 

espaços é a prematura antecipação de um "momento" previsto pa-

ra acontecer sómente quando a estrutura capitalista já esti-

vessE? si do implantada. As queimas de etapas, vitalmente im-

~escindíveis, como o "momento" para a implantação e emancipa-

ção de todos os projetos criados e a criar, o "momento" para .. 
comp 1 ement.ação da infra estrutura viária, o "momento" para 

acumulação capitalista do empresár1ado rural e urbano, princi-

paimente no tocante á dinamização e domínio de uma importante 

faixa do mercado nacional cacaueiro, quer a nível de produção, 

quer a nível de comercialização. Na realidade o desencadeamen-

lo do "processo" de vendas, onde as ofertas colocam-se, infi-

ni tamente, ' " superior às demandas e ocorrem num "momento" de re-

tração do mercado imob1li~rio devido a escasses de capitais 

disponíveis, por parte do empresariado local, até certo ponto 

contraria os objetivos de acumulação e de expansão do capita-

!ismo agrário. Na realidade, os gestores do espaço ao adotar 

critérios de setorizaç~o em que se discriminava o "pequeno 

produtor", relegando-o às funções secundárias e complemenLares 

e cuJa destinaç~o precípua era a de produzir mercadorias de 

baixo custo ao c~nsumidor, estavam apostando na sua 

capacidade de resistência à miséria e no seu inesgotável con-

form1smo ante o sofrimento e a expoliação. Dentro dessa ótica 

é que algun~ eventos, de duvidosos resultados, como a implan-
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lação de 2.ó22 unidades produtoras de café e o plantio de 

8.589 hectares de seringueiras de cultivo, fizeram a burguesia 

~1quemense acreditar que esses cul~ivos perenes seriam capa

zes de sedentarizar o pequeno produtor no campo e até mesmo de 

transfor~ar essas pequenas unidades produtivas do "Marechal" 

em "pequenas propriedades rurais prósperas. ~ evidente que a 

preocupaç~o em te-los como farta e inesgotável reserva de mão

de-obra para se~vir as necessidades oriundas dos "B~rareiros" 

cacautlcultores e dos demais produtores capitalizados o que, 

por razões obvias acabou n~o , ~contecendo, precedeu todos os 

demais objetivos e finalidades. Todavia o rompimento da suces

são das etapas previstas e planejadas, de forma muito extempo

rânea, puzeram à mostra a fragilidade e a inconsistência das 

amarrações sub-reptícias e al.tamonte contrad~tóri as. A ganãn

cia expoliativa, n~o permitindo que essas pequenas unidades 

agrárias produzissem um volume de mercadorias compatíveis com 

as suas necessidades de crescimento isto é , com excedentes 

comerciáveis representativos, auferindo renda monetária e a 

consequente valorização do produtor e do seu imóvel, fo1 fun

damental para a "queima" das etapas e pela antecipação de ''mo

mentos" ainda não desejáveis. Ao apertar o cerco da expoliação 

desencadearam-se efeitos negativos que culminaram num subvalo

ração dos espaços agrários e urbanos produzidos. Nessa mesma 

vertente o Estado, enquanto instituição, com sua postura ine

qual itária e indiferente à necessidade de implementar política 

agrária voltada para a sua própria realidade também, contradi-

tortamente, ao servir os interesses do capital, 

num seguro canal que conduziu, com muita rapidez, os produto

res agrários, especificamente os pequenos, à proletarização e 

a consequente aceleração da ciranda da m~séria. 
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A transformação da terra de trabalho em mercadoria 

de preço aviltado e facilmente descartável, decorriàos apenas 

doze anos do início da implantação dos "projetos" representam, 

na atualidade, a intensificaç~o de fluxos migratórios, campo

cidade, ~e consequências sociais e economicas desastrosas. Pa-

ra melhor exemplificação do fato, recorremos aos anúncios de 

vendas inseridos nos classificados do jornal Parceieiro de 10 

de maio de 1988 onde aparecem 8 ofertas de vendas de lotes 

rurais e no Jornal do dia 10 dP. .Junho com 5 deles voltando a 

ser ofertados, numa demonstração de mercado desaquecido. Den-

tre as "ofertas" 4 lot~s tem culturas perenes <cacau); 2 são 

de pastagens e dois não receberam melhorias substanciais a não 

ser uma área de derrubada. 

»Lote de 500 hectares com 40 alqueires àe 
pastagens formado e cercado e mais de 40 
alqueires em formação. Curral de madeira 
com embarcadouro de pr1mP.ira qualidade. Do
cumentação em dia.Aceita carro no negócio." 
"Lote de 300 hectares tendo 42 alqueires de 
pasto formado, agua da boa, terra m1xta e 
localizada a 17 quilometres da cidade. 
Aceita madeira beneficiada ou mesmo em to
ras como parte do pagamento. Documentaç~o 
em dia.• 

Anuncio típico de venda de mercadoria, perfeitamen-

te transacionável, onde o ofertante demonstra a sua 1ntençãb 

de "facilitar a transação", inclusive propondo parte do paga-

mento em espécie. Os lotes que possuem cacau implantado, dois 

localizam-se no P.A.D. "Burareiro e dois na área da Licitação; 

"Lote de 105 alqueires com 10 mil pés de 
cacau produzindo. Terra de boa qualidade, 
plana, agua, estrada conservada. Localizado 
a 15 qul lometros de Cacaulandia e óO de 
Ariquemes. Aceita permuta em carro. Docu
mentação em dia" 
"Lote de 250 hectares com 20 mil pés de ca
cau produzindo, uma casa média de 7x8 me
tros com banheiro interno: Boa topografia: 
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Aceita carro no negócio. Documentaç~o em 
dla. Preço CR$ 2.500.000,00" 

A proposta de fazer incluir veículo como parte de 

~ pagamento de lotes produtivos e que contam com a presença do 

cacau demonstra, com muita clareza, o ·grau de desesperança que 

se abateu sobre os produtores de Ariquemes, quer sejam peque-

nos, médios ou grandes. A aceitação de veículos, como parte do 

pagamento, tanto pode indicar mudança no ramo de atividades, 

como também a viabilização de meio de transporte para deixar 

Ari que!'rles. Se considerarmos que uma roça de cacau na Bahia 

(Canavieiras, sul do Estado) com 20.000 pés de cacau rendeu em 

1984 cerca de 90 milhões de cruzeiros ou o equivalente a 7,5 

milhões de cruzeiros•mensais e de que a implantação de uma la-

voura de cacau, em Ariquemes, 1983, custava CR$440.000,00 por 

alqueire, multiplicando-se esse custo, sem correções e mais 

nada, por 8,2&4 alqueires, que é o espaço que contém cerca de 

20.000 pés de cacau, vamos ter CR$ 3.ó3ó.1ó0,00, o que repre-

senta uma soma superior ao preço pelo qual esta sendo ofertado 

o lote com 250 hec~ares, roça de cacau, casa etc. 

Dos outros dois lotes restantes de cacau que, pelas 

dimensões, acredito pertencerem ao "Burareiro L1c1tação" são: 

"Lote com 2.000 hectares tendo 80.000 pés 
de cacau ... localizado a 125 quilometras de 
Ariquemes, etc, etc, documentação em dia" 
"Lote de 15.500 hectares, 80 mii pés de ca
cau com 2 e 3 anos. Mui ta madeira, terra 
mixta, boa aguada , 4 alqueires de pasto 
formado. Locai izaç·ão, 80 qu1 lômetros de 
Ariquemes. Documentação em dia. Aceita per
muta com carro ou outros imóveis em outros 
Estados. Preço CRS 15.000.~00,00" · 

O descalabro das relações de produção e da estrutu-

ra da malha fundiária, somadas aos dosv1os e 1nautent1cidade 



das propos1turas de colonização, atingem a todos os que acre-

ditaram na produção agrária de Ariquemes. Se o sistema foi in-

Justo e expol1ativo para com os pequenos produtores ele certa-

mente descapitalizou os médios e grandes que investiram massi-

çamente na agricultura de grande porte levando um cacauilcul-

tor, de grande porte, oferecer o seu lote cujas benfeitorias e 

investimentos ultrapassam, em muito, o preço estipulado para a 

venda com é o caso desse último anúncio transcrito, onde só-

mente o custo de implantação dos 80 mil pés de cacau, a preço 

de 1983, atinge CR$ ló.000.000,00, desprezando-se os demais 

1 nvest i mentos, custos de capitais, inflação, correção monetá-

etc. O que, em suma, representam descapitalização, empo-

brecim~nto e decepção claramente manifestadas nas condições de 

vendas estipuladas onde aceitam-se permutas por carro ou: "ou-

tros imóveis em outros Estados" <o grifo é nosso>. Na mesma 

linha aparecem os dois últimos "classificados": 

"Vende-se 15& alqueires de terrà boa, 8 al
queires em aberto, boa aguada, documentação 
em dia ... " 

· "Vende-se 52,5 alqueires na linha C.10 da 
BR 421 com 3 alqueires derrubado, terra e 
aguada boa, estrada, documentação em dia e 
mais uma casa na cidade com 3 quartos, etc, 
etc ... Preço CR 1.300.000,00". 

A ciranda da miséria, de há muito, iniciou o seu 

giro colocando na roda, exatamente os produtores rurais onde, 

1ndiscrimidamente usurpa empreendimentos, solaoa capitais, 

aproria-se do trabalho e, dos mais renitentes e combalidos, a 

propr1a vida. No projeto Machadinha, por exemplo, 1deal1zado 

para acantonar um ~ontingente de mão-de-obra muito mais depau 

perado que a do . "Marechal", como se isso fosse possível, de-

corridos 5 anos da sua implantaç~o os resultados, mais uma 

vez, revelam a insensatez e o desrespeito para com a vida hu-



mana. Vejamos alguns tópicos dessa obra de desperdício e do 

malôgro. 

O projeto "Machadinho" que localiza-se a nordeste 

do Município e a 150 quilômetros da cidade de Ariquemes co-

brindo um espaço de 85.82ó hectares e dividido em 1.480 parce

las de cerca de 48,3 ha · cada Cref iro-rue apenas a parte do pro-

jeto que localiza-se no Município de Ariquemes), dispunha-se 

abrigar 1.480 famílias. Criado em 1982 o "Machadinho", em me-

nos de dois anos, pratl~amen~~ esgotara a sua capacidade de 

novos assenta~entos e fazendo repetir os mesmos descalabros 

verificados nos demais projetos: ausência de saneamento e de 

infra··estrutura básicas, parceleiros despreparados, falta de 

assistência creditícia e técnica, solos inadequados para a 

prática de agricultura rudimentar <roça de toco> e, acrescido 

do distanciamento físico para com a cidade de Ariquemes. Ocu-

pando uma área de relêvo irregular, pleno de igarapés e densa 

rêde ·de pequenos rios drenados pelo Machadinho, tributário do 

Jí-Paraná, esse espaço é ,ainda, considerado como principal 

fóco malarígeno de toda a Amazônia Ocidental. Em 1982 ao en-

trevistarmos o coordenador desse projeto, o engenheiro do IN-

CRA José Lopez de Oliveira, quando então se preparava para in-

trodu~ir no "Machadinho" as primeiras levas de "parceleiros", 

perguntamos se algum trabalho preventivo havia sido realizado, 

no sentido de evitar um surto epidêmico da malária. Eis a sua 

resposta: 

" não se faz trabalho nenhum nesse sen
tido. O trabalho é feito após a entrada do 
colono com a recomendação· de construir a 
residência longe de aguas paradas, etc ... 
... não existe trabalho d~ erradicação, mas 
de convivência e contrôle. Nós mesmos,em 13 
servidores, 7 já pegaram a malária. Aqui e~ 
Ariquemes a malária é gripe. Está no cot1-
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dtano do pessoal. 
O coordenador do "Burareiro", 
já teve doze mal árias e o do 
duas." 

por exemplo, 
"Marechal", 

O absoluto descaso, para com a "prevenção" ou sa-

neamento, no sentido de se evitar a eclosão de focos malaríge-

nos num sitio onde a natureza oferece todas as condições 

ideais para a sua proliferação devido a grande quantidade de 

aguas límpidas <Gourou, 1950:183) fez com que a incidência da 

malária alcançasse, em bem pouco tempo, cifras calamitosas que 

colocar·am em risco a pópria existência do proJet.o. A esse res-

peito, "O Diagnóstico Sócio Econômico do Projeto Machadinho" 

elaborado em 1987, graças a convênios entre Prefeit.ura Munici-

• pai de Ariquemes, Governo do Estado, no ítem Saúde, foi extre-

mamente enfát.ico: 

"A si tu ação no setor Saúde no projeto é 
bastante precária, com o fator econômico 
tendo expressiva influência na alta preva
lência de doenças, principalmente a malária 
que constitui-se no maior problema neste 
setor, afetando sobremaneira o produtor, 
agricultor e familiares, contribuindo, por 
outro lado, para a seletividade negativa, 
visto a rotatividade nos lotes. <Pinho a 

Jferreira, 1987:24). 

Muito embora os reratores tenham atribuido ao fator 

econômico uma prevalência substancial, não é menos correto 

afirmarmos que outras causas e fatores corroboraram no sentido 

de, indevidamente, ter-se implantado um projeto de colonização 

num sítio totalmente inadequando para receber, naquele momen-

to, cerca de 7.400 pessoas. Indiferentes para com os resulta-

dos e custos sociais foram abertas as par~as rodovias, em meio 

a floresta densa: internando milhares de fam1l1as no meio da 

mata onde ficaram à mercê de toda sorte de endem1as, notada -

mente a malária. 



Indicadores estatísticos oriundos da SUCAM, ·Janeiro 

à julho de 1987, apontam um "cresceRdo" assustador no número 

de laminas examinadas e consideradas positivas. Considerando-

se que a população do núcleo urbano seja de 10.000 pessoas e 

que a rural gire em torno de 20.000, a quantidade de lâminas 

examinadas e po~itivadas com a malária, tan~o no meio urbano 

como no rural, a ·Situaç~o pode ser considerada calamitosa. Ta-

bel a .25. 

' INCIDf:NCIA MALI_,~ CGENA- - MACHADINHO 1~ SEM/87 

LÃMINAS LÂMINAS TOTAL 
EXAMINADAS POSITIVADAS GERAL 

MESES LAMINAS 
URB.l\NA RURAL URBANA RURAL POSITIVAS 

JANEIRO 314 3. 45.1 95 1.185 1.280 

FEVEREIRO 299 3. 750 75 1.298 1.373 

MARÇO 342 4. 129 97 1. 515 1.ó12 

ABRIL 340 4.410 118 1.484 1.502 

.MAIO 538 4.104 202 1.521 1.723 

JUNHO 474 4.345 173 1.733 1.90& . 
JULHO &31 5.935 257 2.&14 2.871 

TOTAIS 2.838 30. 104 1.017 4.350 12.3ó7 
SETORIAIS 

Fonte: Pinho & Ferreira, 1.987 

Dos 2.838 exames efetuados no meio urbano, 1.017 

manifestaram a presença da doença ou seja: 35,8% es~avam com 

malária. No meio rural das 30.104, lâminas examinadas, 11.350 
"I' 

confirmaram a presença do impaludismo <37 ,·no. A tabela 25' de-

monstra, com muito clareza, a evoluç~o quantitativa da molés-

tia, principalmente no meio urbano onde o fator concentraç~o 

demográfica implica, diretamente, na auto-1nfestaç~o, princi-
....... ')•/ 
,:,,: •• t:... 



paimente dado ao fato de que os "parcelelros", infectados no 

1e10 rural, vem para o núcleo para receberem socorros méd i cos, 

ou aguardar remoção ~ara um centro de maiores recursos, aumen-

tando a proliferação da doença, uma vez que o trabalho de pro-

filaxia de combate ao vetor ou de sàneamento básico, no nú-

cleo, deixam muito a desejar. Tabela 26 

QUADRO EVOLUTIVO DA MALÂRIA 1~ SEM/87 

MESES LÃH I NAS LÂM I NAS % 
EXAMINADAS POSIT I VADAS 

JANEIRO 3.727 1.280 3 3 ,9 

FEVEREIRO 4.029 1.373 34,0 

MARÇO 4.471 1.612 36 , 0 

ABRIL • 4. 750 1.ó20 3 3 ,7 

MAIO 4.642 1.723 3 7, 1 

JUNHO 4.819 1.902 39,5 

JULHO 6.56ó 2.871 43,7 

TOTAIS 33.042 12.367 37,4 

Fonte: Pinho & Ferreira, 1987 

A evolução mens~l, que pode ser constatad a na tabe

la 2~ . indica que de janeiro · à Julho de 1987 houve aumento da 

incidência da molestia de 124%. "O Diagnóstico Sócio Econômico 

do Projeto Machadinho" fala também da incidência de outros ti-

pos de doenças e da precár i a capacidade de atendimento p9r 

par ~e da rede física hospita l ar instalada: 

"Também são consideradas doenças de grande 
incidência na reg i ão: verminose, a gas
troenterite e a le1shaman1ose. 
A carência na área de Saúde é também evi
denciada pela rede fís ic a existente, que 
não atende satisfatoriamente a demanàa, de
vido à falta de recursos humanos, mate
riais, bem como energ i a e létrica , que é um 
grande entrave" <op.cit.:idem, 25>. 



Na mesma página o documento, em epígrare afirma que 

o ntlmero de leitos existentes, na "Unidades de Acompanhamento 

da Malária " e "Unidade Mista de Saúde", é de apenas 48 e que 

se reduzirá para 35 com, a extinç~o da "Unidade de Acomopanha-

mento da Malária". Ora, considerando-se que a média mensal de 

casos de malária, gira em torno de 1755 casos, ou seja, 58,8 

casos por dia e dos quais, apenas 50% necessitem de interna-

mento, a capacidade dos leitos instalados esgotariam em apenas 

dois dias. 

Além da saúde, deficiências podem ser constatadas 

também no setor educacional onde a rede física instalada é to-

talmente insuficiente para atender a demanda tanto da área ur-

bana, quanto da rural. <op.cit.:idem,27>, oferecendo cerca de 

36 salas de aulas <urbano e rural> para um alunado em torno de 

1.704 para ambos os setores. 

Este projeto que notabilizou-se pela sua prematuri-

dade e inconsistência sacramentou, na prática, agress~o inomi-

nável contra o ser .humano e a natureza: 

"o que se verifica hoje é o 1 ntenso desma
tamento com o objetivo comercial, não pre
servando o habitat natural e trazendo con
soquenci as sérias no equilibrio do ecossis
tema, tais como a degradação do solo, au
mentando o índice de erosaõ laminar . 
... com precipitação média anual elevada, a 
l ixiviaç'ão é notória, contribuindo, para o 
empobrecimento do so 1 o, tornando-os suje 1 -
tos à erosão 
Associados a esse fator, cita-se ainda: al
terações na textura e estrutura dos solos, 
rebaixamento do lençol freát 1 co, perda dos 
macro e micro nutrientes, empobrecimento da 
matéria organica. O sistema hidrológico so
fre a 1 ter ações, pr 1nc1pa1 mente, pela não 
observação de .regras naturais, o que n~o 
permite o desmatamento nas cabeceiras e ao 
longo dos rtos. Á proporção que ocorre o 
desmatamento, propicia a 1ncidênc1a de en-



chentes no período chuvoso, ou mesmo o re
baixamento sensível na estiagem. Outro fa
tor importante é que a mata fornece alimen
to aos peixes, sendo estes ricas fontes de 
protetnas na alimentação do homem ... " <op. 
ctt: ldem, 35>. 

A devastação ambiemtal e os consequentes desequil í-

brios n~o trouxeram, nem a curtíssimo prazo, benf ícios econô-

micos ou sociais que pudessem justificar a iniciativa. 

"Acrectdos aos inúmeros problemas enfrenta
dos pelos agricultores, como baixo teor de 
fertilidade do solo, falta de insumos dis
ponível no mercado local, comercialização 
do produtos e doenças, o nível de pauper1-
zação do colono é v1slvel e significativo, 
o que esta contribuindo para que parte de
les ingressem como força de trah1lho em ou
tros municípios mais próximos como Ar1que
mes e, principalmente, JarU" (idem, 1b1dem, 
12). 

Se considerarmos o fato de que tanto en Ariquemes 

como em Jarú há predominância, nas atividades agrárias, da pe-

quena propriedade familiar e que os setores secundários e ter-

ciários dessas cidades são incipientes para receber os engres-

sos do campo, conclue-se que estamos diante de um processo de 

proletarLzação e pauperização em marcha o que, aliás, pode ser 

constatado pelas indexações de bairros, muito pobres, às peri-

ferias das mesmas. 

Cenas dramáticas que parecem reviver, numa área de 

colonizaç~o super recente, os problemas vividos pelos nordes-

tinos no auge das grandes secas ou das regiões assoladas por 

hecatombes naturai3 como as enchente no sul do país, foram re-

vividas em Ariquemes, no dia 29 de Janeiro de 1988, quando a 

população incentivada pela imprensa local, arrecadou víveres 

para socorrer os flagelados pela fome do núcleo Machadinho: 

no presidente da Associação dos moradores 
do Machadinho fez na manhã de ontem, diver-
sas reclamações quanto à situação crítica 
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pela qual passa os moradores daquele Nú
cleo. Segundo João Francisco, diversos mo
radores do Mach~dinho estão passando fome, 
principalmente, aqueles que residem nos lo
tes "<F. dos Santos, 1988:1981> 

A campanha que envolveu a coletividade Ariquemense 

visava socorrer os "flagelados da política agrária", vítimas 

da irresponsabilidade e da indiferança governamental.Outros 

sitias, também menos fávorecidos, não tiveram sorte diferente, 

como podemos depreender da denúncia feita por Alvaro Ronconi 

ao Prefeito Municipal de Ariquemes, em 19 de novembro de 1987, 

quando afirmou que já tr~nspor~~ou oito cadáveres e centenas de 

parceleiros rim busca de tratamento em Ariquemes. Em tom con-

tundente o administrador segue em seu discurso: 

"Os parceleiros estão morrendo de malária e 
de fome. As esperanças estão chegando ao 
seu final e. por sinal tragicamente ... A si
tuação é deprimente e aquelas famílias es
tão pedindo socorro às autoridades compe
tentes.· As linhas do desespero são as se
guintes: C-10, C-14, C-18, C-30, C-38, 
C-42, C-4&, C-50 E C-54" <Gregório, 1987>. 

Melancolicamente processa-se uma profunda deturpa-

ção nas finalidades para as qual~ forma criados os projetos de 

assentamento no municíp1b de Ariquemes. O malogro produtivo, a 

transformação da terra de produção em terra de mercadoria 

aviltada pelas desfavoráveis circunstâncias acionam a ciranda 

da miséria enquanto que a prodigalidade das riquezas minerais 

existentes no Munícipio, incumbem-se de redirecionar as forças 

produtivas para a garimpagem da casiterita, principalmente o 

da Linha C-75, Jurisdição do Distrito de Machadinho. A garim-

pagem manual que havia sido proibida após 1972, é portanto, li-

berada para salvar o Município do cáos. E o que era produtor 

rural transmuda-se em garimpeiro. A terra que deveria produzir 

generos alimentícios passa a produzir cassitertta e os núcleos 

que eram para ser cidades, caminham para corrutélas. Ftgura 23 
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Ariquemes, Aglomerado Urbano Produzido pelos Projetos Rurais. 

Nascida em torno de um dos postos telegráficos, 

disseminados por Candid0_. Maria.·10 da Silva Rondon, a vila dos 

Papagaios, ou.dos Ariquemes, modornava sobre as barrancas que 

marginam o lado esquerdo do rio Jamari que, pacato e silencio-

sosamente, testemunhou a transformação desse núcleo em curru-

téla dos garimpeiros de cassite~ita e amparou, em seu porto, 

durante longas décadas o vae e vem dos coletores de metais e 

pedras. Ao longo do tempo pode sentir, muito de perto, as me-

tamorfóses econômicas acionadas pelos jogos de interêsse polí-

ticos alienígenas. Presenciou e sofreu os consecutivos surtos, 

depredadores e inconsequentes, dos coletores que ora buscavam . 
o látex, ora a cassiterita, castanha e demais mercadorias exó-

ticas. Desesperou-se com a decadência da borracha e esvaiu-se 

com a proibição da lavra manual da cassiterita. Nenhuma dessas 

ações visaram a implementaç~o do seu espaço ou redundaram em 

quaisquer tipos de benefícios aos que al .i mourejaram. As for-

ças transformadoras, oriundas de outros pontos cardeais apre-

sentavam-se com estranhas rubricas, incompreensíveis e longe 

do alcance dos indígenas que foram eliminados, dos faiscadores 

e coletores que perderam-se nas barrentas aguas do ,Jamari ou 

foram tragados pelas endemias tropicais. lmpotente, assistiu a 

decadência e o esquecimento. Era o fim da.Vila Velha, berço ou 
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manjedoura dos Artkemes e da futura Artquemes. Figura 24 

Fig. 24 - Uil a Vei a, atual Vila arec· a1 Ro.00.1. o ce tro rie u1 circuio, aGeaGo o: 
Vár ios t ipos de casas Ôe di 'erentes epocas, O poste te!e9rái ico F 'ora~ 

oe cruz. Ilia cas raras rr1 inicênc ias e o. on . Fo o co a ti).' 

A expans~o cap1tal1sta brotada das desiguais rela-

ções de trocas entre os centros ric~s e as periferias pobres, 

encarregam-se de empurrar as fronteiras para o Oeste do Cont1-

nente, fincando os bastiões avançados da sua insac i áve l sede 

expansionista. O autoritário Estado brasileiro, intermediando 

as relações c~pital-trabalho, dissemina os seus »fixos" para 

que num futuro próximo garantam os fluxos de capitais <Santos, 

1985:7ó) que tomar~o de assalto as suas riquezas vegetais e 

minera i s, reorganizando esse espaço de acordo com a ótica c a-

pitalista. 
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Para esse novo momento, acordam-se as "entourages" 

dos organismos oficiais e instltulções técnológicas, rasgando-

se clareiras em meió a densa selva e implantado-se, num fechar 

d'olhos, as bases físicas que servir~o de apoio logístico ao 

''assalto" à Amazônia ocidental. A praticidade _tecnico-cientí-

fica, dos "modus-operandi" dos enviados do Poder, leva-os a 

op~ar por um novo "locus", agora localizado sõbre um amplo 

platô onde se implanta um aeroporto, batizando-o como Nova 

Ariquemes, uma compungida homenagem aos antigos "senhores" 

dessas terras. Flgura 25 

Fig. 2S - Vila Nova Arique1es estágio que precedeu, historica1ente a atuai lÔCalizatâo de 
Arique1es. Foto do Autor. 

O cuidadoso preparo de um palco no qual as negocia

ções foram conduzidas pelo capit~o Sílvio Gonçalves de Farias, 

que segundo o modelo do Brasil pós &4 investia-se de poderes 

~lenlpotenciárlos, envolveram de um lado um Estado autoritário 



e de outro os seringaltstas, antípodas de um mesmo sistema, 

desconsiderando-se as existencias <los milhares de ser~ngueiros 

e "p~quenos po~seiros". Aos mais reryitentes e ousados, a bene

volência Estatal condescendeu em alojá-los numa -6rea reservada 

à noroeste do então Distrito de A~iquemes, cuja localização 

coincidia com os limites do Município . d~ Porto Velho, distan

ciado a mais de 180 quilômetros do futuro centro dos projetos 

a ser~m implan~ados. Como bon~ soldados, da borracha é claro, 

isolaram-se na selva, como se pode constatar ria Figut a 15. 

As demarch~s que transcorrera~ normalmente redun
i 

daram em desapropriações, permutas e compras de seringais per-

mitindo uma arrecadação de mais de hum~milhão de hectares de 

terras . A partir de então, da prancheta· teleguiada pelas hege~ 

mônicas forças exógenas, traçaram-se linhas e travessões, sub-

dividindo o espaço em milhares de figuras retangulares, agru-

padas em conjuntos, ditamente homogeneos, aos quais alcunharam 

de "Projetos ·Agrários" dirigidos e integrados. 

Corria célere o ano de 1972. O País sufocado sob o 

tacão ditatorial e ~ergulhado no clima verde-oliva entoava 

lôas a sua "grandiosidade". Havia ~hegado o tempo dos grandes 

"eventos" e das formidáveis realizações. Era tempo de acredi-

tar, de crescer e de expandir." Ame-o ou deixe-o" era a senha 

do sucesso. Exatamente nesse estágio de euforia é qu~ se fe- · 

charam as comportas da Transamazônica ao pequeno produtor 

agrí~ola que para lá fora tangido. O quimérico projeto das 

agrovilas, destinado a abrigar mais de milhão de nordestinos· 

deserdados pelas históricas ·secas produzidas pelas legendárias 

e~truturas agrárias, de repente, bafejados pelos ventos dos 
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acordos unilaterais mudou completamente de direção, permutando 

o pequeno expropriado pelo grande capital _izado certo de que, 

com essa metamorfóse conjuntural-a implantação de grandes pro

jetos agro-pecuários, alcançar-se-iam crescimento e prosperi

dade reg 1 on ais. 

Com o fechamento da fronteira agrária ao pequeno 

produtor, estrategicamente, abria-se uma nova opção aos cau

dais migracionais direcionados à Transamazônica: o Território 

de Rondônia. A emersão d -:- ssa m_,va opção de ocupaç~o espacial , 

onde cada colono receberia seu lote de acordo com as suas in

trínsecas vocações, já constava dos prévios acordos e faziam 

parte dos regulamentos, adredemente preparados. Os pretenden

tes dotados de capitais poder1a~ part i cipar d~ leilões e tor

narem-se proprietários na ~Gleba Burareiro". Os possuidores de 

escol ar idade, comprovada através dos devidos "cartuchos", 

iriam para as terras destinadas ao cacau no "Projeto Burarei

ro" e bs, historicamente deserdados da sorte, pequenos e reais 

trabalhadores rurais, seriam acantonados no "P.l.C. Marechal 

Outra" como futura reserva de mão de obra para os projetos ca

pitalizados. 

No ano de 197&, já em plena efervecênc1a dos afluxos 

migrac i ona is, preparava-se o novo e definitivo núcleo urbano, 

centro nevralgico local, dos "neo" arranjos perpreatados no 

espaço. Esse núcleo, precedido de um projeto urbanístico , pro

punha sacramentar, na nova cidade que ali seria produzida, to

do o elitismo e segregacionismo praticado nos "Projetos Agrá

rios" Figura 2& 



EXPANÇÃO URBANA 
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EXPANÇÃO URBANA 

RONDON 

ARIQUEMES - 1.987 
ESCALA : 1 : SO. 000 OIS. l"LOftA 

Esse projeto desenvolvido em torno de um imponente 
. 

eixo central <Setor Institucional>, tangenciado por amplas 

wenidas de pts~as duplas seria destinado aos orgãos inst1tu-

cionais e oficiais que são, realmente, numerósos: 13 órgãos 



estaduais; 15 Federais além das 21 entidades classistas. Nesse 

privilegiado setor o Banco do Brasil emergiu, à escotei.ro, com 

seu faustoso edifício contrastando cqm ~pobreza generalizada. 

F i gu:ra 27 

Fig. 27 - Agência oo Banco do 3ras il ~· Ariq1m1es. ?rova inconteste ta JtiJança co caP 1tal 
financr iro. Coiirnta-s2 que rssi a.sênc ia é cons ioemia co110 3a. oo Bras ii , em teri;os 'e 

•ovisento tle érédito agrícoi;i. ;oto do aiitor. 

Os setores: comercial e de serviços, ladeariam es-

sas avenidas ocupando a totalidade das quadras, faci 1 itando o 

acesso e a locomoção dos usuários,. num estilo semelhante aos 

das "super quadras" institucionalizadas p~lo projetista "Lucio 

~sta" na cidade de Brasil ia. Os setores de moradias, <2,3 e 

4) principalmente, foram programados também em super quadras, 

~de cada vivenda contaria com duas frentes, uma para acesso e 

circu 1 ação, outra para lazer a recreação em verdadeiros "play 

FOund's" privativos. Nesses setores, evidentemente residiriam 

los "Burare i ros", médios empresários do surgente mercado ca-



caueiro, Juntamente com funcionários públicos graduados, co-

merciantes e empresários urbanos e os profissionais liberais 

enfim, a burguesia urbana. Com des~aque as ~reas reservadas 

para os projetos industriais, apoio rodoviário, setor recrea

tivo, apoio social e reservando-se a porção, noroeste e sudes

te da cidade, como área para futura expansão urbana. Todavia, 

os gestores do espaço não previram que os desequilíbrios nas 

relações de prod~ção, mais cedo do que supunha-se, encarregar

se-iam de transformar as minucias desse projeto numa verdadei

ra balburdia. A ousadia de um , ~laneJamento urbano que consa

grou setorizações e zoneamento, não sequenciais ou contínuos, 

encarregou-se de disseminar a utilização do "chão urbano" por 

quase todo o perímetro da urbe provocando, com isso, uma ex

cessiva horizontalização da .cidade, uma latente ausência da 

uniformização na ut1liza~ão desses espaços e uma consecutiva 

altern~ncia de espaços vazios com ocupados. Basta dizer que o 

n~mero de datas sem uso, em 1986, era de 3.ó75 para um total 

de 8~377 ocupadas o que, segundo informações do setor de ca

dastro da Prefeitura Municipal de Ariquemes, representava 43% 

do espaço urbano sem uso e devida utilização. Essa estatística 

na prática, significa que a totalidade dos espaços que neces

sitam receber melhoramentos e investimentos urbanos equivale~ 

ao de uma cidade de cerca de 400 mil habitantes. 

No entanto o aglomerado, disforme e descontínuo, na 

realidade não chega a casa dos óO mil habitantes. Assim, á 

área de atuação do Poder Público municpal fica excedida, em 

muito, a sua capacidade econômico-financeira. lsso equivale a 

dizer que, com pouco mais de dez anos de existência, a cidade 

de Ariquemes apresenta problemas de urbes centenárias como: 
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tr~n~tto e circulação caóticos, ausência de sinalização e con-

trole de tráfego; iluminação pública deficiente; precariedade 

nos calçamentos; guias e calçadas; problemas com escoamento e 

captação de aguas pluviais; ausência de arborizaç~o. limpeza e 

coleta sistemática de lixo; problemas com a seguança pública; 

absoluta carência de energia elétrica; precariedade no forne-

cimento de água potável canalisada e inexistência de esgotos 

canalisados. Dos 11.108 prédios existenteG sómente ó.900 

<ó2,1X> possuem instalações de energia elétrica. Todavia um 

dos setores residenciais urbanos, dos mais populosos da c1da-

de-setor 9, não contava, até juho de 1988, com esse benef fcio. 

Na mesma época, sómente 4.980 domicílios recebiam o beneffc10 

• da agua canalizada C39,9). Setores inteiros como o 3,5 e 8 e 9 

não dipõem desse funàamental serviço urbano. O esgoto san1tá-

rio canal1sado inexistente na cidade, como em quase a totali-

dade do Estado <Guajará Mirim e Porto Velho possuiam, até 

198&, respectivamente 23 e 18 quilômetros de rêde de esgotos 

instalados. CS. I .C. op.cit. :27> 

O aparelhamento urbano, setor saúde, para uma popu-

lação de aproximadamente <p~las nossas estimativas) 137.340 

habitantes dos quais 82.&30 no meio rural contava, até 1985, 

com apenas 2&3 leitos hospitalares ou seJa, 1 para cada grupo 

de 522,2 pacientes. Essa relaç~o. em se tratando de Ar1quemes 

um dos centros Nacionais d~ incidência da malária, cons1deran-

do-se a 1 nda que: 

"Em 85/8& o acresc1mo de pessoas acometidas 
pela doença foi de 17.232 em Ar1quemes e 
22.8&& em Machadinha" <SESAU, op.~1t.:l6). 



Acrescente-se a ocorrência de "sarampo" que em 1985 

foi de 55,81 por grupo de 100 mil pessoas e elevou-se, .segundo 

a mesma fonte, para 420,9ó em 1.98ó çoncluimos que o número de 

leitos hospitalares existentes é absolutamente ridículo. 

Indiferentes aos problemas sociais e a sua própria 

sorte, os cidadãos dessa urbe tem sido penalizados por uma ad-

ministração públ;ca municipal CUJOS critérios ao estabelecer 

prioridades, não levam em consideração a questão custo-benef í-

cios e nem priorizam os F:etore:.' mais carenciais da sociedade 

como bem podecios depreender do parecer da "Comissão Municipal 

de Agricultura" que, no ano de 1985, ao anal 1sar o Orçamento 

Programa da Prefeitura Municipal de Ariquemes exarou a seguin-

te denúncia: 

"O questionamento dessa Comissão reside no 
fato da Prefeitura Municipal apresentar Or
çamento-Programa defasado Já no l! trimes
tre do ano e com uma distribuição de despe
sas cujos critérios e prioridades não foram 
entendidos, haJa visto que o Gab1net~ do 
Prefeito consome, 5,12% do total orçamentá
rio enquanto que a Saúde conta com apenas 
4,14, Educação com 9,23 <o grifo é nosso) e 
obras, pnde se.inclui o Sistema de Trans
porte Urbano e Rural, com 22,9X dos quais 
restam em JUnho/86 apenas 8,2% antes que os 
trabalhos fossem iniciados <Bailão et all1, 
1985:6). 

Semelhantes e despropositados ações e atos cerceiam 

o desenvolvimento dessa urbe condenando-a a um processo de re-

versão CUJOS danos Já se fazem sentir em Ariquemes. Todavia, a 

agudização desses problemas tem o seu fulcro nos resultados 

decorrentes da desigual relação econômica e política des&nvol-

vidas entre o campo-cidade. A busca par~ a m1norização do 

caos administrativo, todavia, poderá ser encontrada na max1mi-

zação de ações que visem uma maior prod~ç~o de merc~dor1as 

agrárias e, para ~an~o, mister se faz corrigir as distorções 



de mercado existentes, como também se torna imprescindível que 

se revertam o fluxo das prioridades, concentrando ações que 

busquem a solução para os problemas infra-estruturais, mais 

candentes, como os fatores responsáveis pela produtividade no 

campo: Saúde;Sistema Viário: Educação; Armazenagem: Assistên

cia Creditícia; Transportes; Pesquisas e Experimentações; Ex

tensionismo Rural e, acima de tudo, comercialização que remu

nere condigmamente o produtor rural. 

A urgência em adoção de novas práticas e métodos 

administrativos, enxugando-se custos operacionais: agilizanào 

e redimensionando a rêde arrecadadora de impostos e taxas e 

rd i mi n.::rndo-se as criminosas e pactuadas evasões re_presentar~o, 

a curto prazo, uma reversão desse processo esgnatór10 Já em 

marcha há vários anos. 

Município eminentemente agrário e sem a assumir po-

1 ítica e administrativa essa condição, Ariquemes enquadra- se 

entre as cidades brasileiras com maior índice de densidade de

mográfica rural, cerca de 0,07 habitantes por hectare <Consi

derando-se todos os projetos implantados a partir de 1984 a 

área rural ocupa um espaço de 1.341.959 ha e a sua populaç~o 

rural, estimada, gira em torno de 82.530) 

A assunção de postura ruralista, atenta para os 

acertos e desacertos de suas relações, e a adoção de uma in

transi9ente defesa em pról dos produtores rurais e de suas 

mercadorias, o que representará o reequilíbrio do pequeno e 

médio »parceleiro» e, consequentemente, a retomada do cresci

mento e do desen~olvimento econômico e ~ocial do Munícipio. 



NOTAS - CAPfTULO 4 

1 - Na década de 70 a 1975, o Governo Federal lança 

o Programa de Integração Naci.onal CPIN> que viabiliza os in-

vestimentos oficiais na Amazônia Ocidental, notadamente em 

Rondônia onde instalam-se os Projetos Integrados de Coloniza-

ção. Vejamos o texto de "de Oliveira" à respeito dos objetivos 

desse Programa:-

n o lançamento do Programa de Integração 
Nacional <PIN>, através do Decreto-Lei 
1.106 de 16/06/70, o qual, sob uma visão 
integracionista da nação, objetivava melho
rar as condições para a expansão do capital 
e para minimizar a crise de desemprego no 
Nordest~ e no Centro-Sul, assentando, em 
projeto de colonização, migrantes dessas 
duas áreas. A integração ffslca e a ocupa
ção passaram a ter uma importância vital, 
visto que a finalidade era fazer uma união 
entre áreas menos e mais desenvolvidas, do 
Norte e do Sul, e trazer a mão de obra não 
qua 1 i ficada do Nordeste para ut i 11 zar e 
ocupar as terras e outros recursos naturais 
da Amazônia e do Planalto Central, reali
.zando assim, uma integração Leste-Oeste.» 
CAdé 1 ia Engrac ia de 011vc1 ra. Ocupação Hu
mana in: Amazônia Desenvolvimento. lntegra
ção-Ecologi a-Eneas Salati et allii. São 

'Paulo, Editora Brasiliense em Co-edição com 
CNPq, 1983, p.271). 

Esse Programa injeta vultuosos capitais em investi-

mentes NO setor viário, principalmente as rodovias, ditamente 

de integração, tipo "Transamazônica <BR-230) a Cuiabá-Santarém 

CBR-1&5>, e a perimetral Norte, com a intenç~o de conectar a 

Amazônia com o Centro Sul, processando-se ligações hidro-rodo-

viárias. Praticamente, um ano após o lançamen~o do Programa de 

Integração Nacion~l <PIN>, em 1~ de junho de 1971, pelo Decre-

to-Lei 1178, foi lançado o Programa de Redistribuição de Ter-

ras CPROTERRA) que:-



ncompletava o PIH e CUJOS objetivos oficia
sl eram: 
a) tornar mais fácil a aquisição de terras; 
bi melhorar as cond i çêSes do traba 1 ho no 
melo rural; 
c> promover a agroindustria no Nordeste e 
na Amazônia. 
Tanto o PROTERRA como o PIN eram tentativas 
de reorientar a estratégia anterior de de
senvolvimento regional, que havia dado ên
fase à concentração dos i ncent 1 vos f isca! s 
no setor industrial e, assim, acabara por 
se confinar quase que exclusivamente a 
áreas urbanas ... " lAdélia Engracla de Oli
veira, op. cit.: 271/272- idem, ibidem). 

Como essas justificativas "oficiais", criam e ins-

talam-se, até 1975 os Projetos de Assentamento, denominados em 

Rondônia de <Projetos integrados de Colonização P.1.C.l • 

1 PRO.JETOS 
l 
1------------------------
lOuro Preto 
1------------------------
lGy Paraná 
1------------------------
ISydney G1r'ão 
1------------------------
IPaulo de Assis Ribeiro 
1------------------------
IAdolpho Rolh 
1------------------------
lTota l 

Fonte CETR- 1979-p.15 

AREA TOTAL HA. l FAM!LIAS ASSEN-
1 TADAS ATÉ 197~ 

------------------1----------------
512.585 1 5.133 

------------------1----------------
485.137 1 4.755 

------------------1----------------
óO.OOO 500 

------------------1----------------
293.580 2.974 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - -·- - - - - - - - -
413.552 1 2.747 

---~--------------!----------------! 
1.7ó5.851 ha ló.110 1 

2 O II Plano Nacional de Desenvolvimento II 

PND>-1975/1979, abre de forma oficial as portas da Amazônia às 

investidas dos grandes capitais. De área prolema, a Amazônia 

passa a ser encarada como "fronteira de recursos": 

" ... o li Plano Nacional de Desenvolv1emto 
( 11 PND> ... lançado pt? lo Governo Ge 1 se l , 
deixou de lado a vls:>io da Amazônia como 



área problema" e passou a preocupar-se como 
a "fronteira de recursos", o que deu enseJo 
para que o capitalismo se expandisse cada 
vez mais na regi'ão e a questão de seu de
senvolvimento fosse dirigida pela grande 
empresa privada. Esse- il PND continha, ain
da a filosofia de "integração nacional" do 
plano anterior e ne referia, também ao fato 
de que o Nordeste, a Amazônia e o Centro 
Oeste eram considerados, dentro da política 
global, como sócio-economicamente comple
mentares no fluxo de fatores de produção 
<mão de obra, terra e outros recursos natu
rais) ou fluxo de produtos. Além disso, as 
relaç~es dessas áreas com o Centro Sul 
eram, também, consideradas pr1nc1palmente 
no que se refer 1 a ao fluxo de mercadorias, 
de capitais e de tecnologia. 
Entre os pro~ramas lançados pelo Governo 
Geisel jm 1975 a serem usados como estraté
gia para o desenvolvimento da Amazônia, 
destacou-se um, especial, referente à cria
ção · de pó l·OS d.e cresc 1 mento na regi ão, o 
que foi detalhado em termos programáticos 
pela SUDAH em seu I: Plano de Desenvolvi
mento da Amazônia <II PDA> " <Adélia Engra
cia de Olive1.ra .. Ocupação Humana. 1n: Amazõ
nia-Desenvolvimento-Integração-Ecolog1a. 
Enéas Salati et allii. São Paulo, Editora 
Brasiliense em Co-ed1ç~o com CNPq, 1983, 
p.274). 

3 - A estruturação do Projeto Marechal Dutra no to-

cante as suas vinculações com o INCRA <Instituto Nacional de 

Colonizaç~o e Reforma Agrária), a tipologia dos parcele1ros 

que a ele foram destinados, os cultivos aos quais teriam que 

se dedicar e o estabelecimento de uma teia de dependência e 

mon i toraçêSes, fizeram desse Projeto um »PROJETO INTEGRADO DE 

COLONIZAÇXO" e não, Projeto de Assentamento Dirigido, como 

aparece em muitas referencias documentais e bibliográficas. 

Essa é, inclusive, a opini~o do Engenheiro Agrônomo, Ant.onio 

Renato Rodrigues, funcionário do INCRA e executor do referido 

empreendimento. 
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4 - Em Rondônia, até o ano de 1972, registrava-se 

um absoluto predomínio de latifundios, isto é:-

8 unidades com dimensões superiores a 
5.000 ha, que, embora representassem apen~s 
1,2X do total de imóveis rurais, detinham 
G8,7X da respectiva - área" <Irene Garrido 
Fllho - Os Problemas Fundiários e Agropas
torís ln: A Organização do Espaço na Faixa 
da Transamazônica- Vol.1 Coordenaç~o: Or
lando Valverde- Vol .1 - Rio de Janeiro, 
Convenios IBGE/INCRA, 1979, p.203>. 

A mesma pesquisadora denuncia a presença, Já desde 

19&8; de um poderoso grupo de empresas mineradoras:-

"Existiam em Rondônia em 1968 dez comoa-" . nhias de mineração: Jucá, Mamoré Metalurgta 
e Companhia Industrial Vale ào Amazonas 
<CIVA> - no alto do rio Candeias; Santa 
Barbara e Mineração de Rondônia Limitada 
no alto do Jamari; Massangana no rio r.assa
gana; Mineração Rocha no rio Machadinha; 
Jacundá no vale do Jacundá e São Lourenço e 

MACISA no noroeste do Território d~s 
quais, pelo menos 4 localizadas no Municí
pio de Ariquemes <Santa Barbara, ~ineração 

de Rondônia S.A., Massangana e mineração 
Rocha". <Irene Garrido Filha, op.cit. idem, 

"ibidem, p.185>. 

5 Os pesquisadores Hébette & Acevedo tecem uma 

longa narrativa sobre os leilões de terras no "Burareiro" Li-

citação, afirmando que:-

"Quanto os 1 otes de 1 . 000 ha é poss 1ve1 
distinguir um grupo predominante familiar 
de sete pessoas com lance de 246,75 cruzei
ros e outro grupo de sete, com lance · de 
19G,85. Esta vez, inclusive, como é fac1l 
notar, os preços foram bem menores: dezes
sete lotes de 1.000 ha foram cedidos por 
preço inferiores a cem cruzeiros por hectá-
re ... " 



No mesmo texto os autores falam a respeito de um 

terceiro leilão:-

"Em 1979, foi editado um terceiro leilão 
para dar destino aos 34 lotes remanescentes 
das licitações anteriores. As associações, 
desta vez, foram muito mais modestas, embo
ra sem deixar de existir." 

Enfatizam, também os autores o caráter multidisci-

plinar dos licitantes e o abseteismo dos mesmos quando afir-

mam:-

"Nenhum deles, obviamente, reside na Gleba, 
a maior parte nem reside na regi~o, são 
paulistas, cariocas, baianos ... aâvogados 
médicos, economistas, industriais, uma dona 
de Faculdaàe, altos funcionários de .diver
sas Secretar 1 as de Governo e de org'ãos re
gionais, ... diretores de instituições como a 
CEPLAC ou Companhia de Telecomunicações, 
engenheiros civís, militares, ex prefeito 
da capital do Território, ex delegado de 
polícia, admiministradorcs de empresas ... " 

A denúncia dos autores n~o fica sómente aí. Eles 

afirmam que, inclusive, alguns licitantes já eram possuidores 

de lotes em Ariquemes:-

"Alguns deles, ai lás, já tinham recebido e 
ainda detém lotes no PAD".Cp.11) 
<Hébette, Jean & Acevedo, Rosa E. 1982. O 
Estado e a Reproduç~o Social. Série Seminá
rios e Debates n!9 - Núcleo de Altos Estu
dos Ama_Ainicos - CNAEA> - Un 1 versidad• ~ Fe
deral do Pará-Belém. PA. 

ó - Em Ariquemes, a denominaç'tío de "Buraroiro esta 

impregnada de conotação sócio-economica, indicando uma c:nrta 

proeminência social e emprestando, a esses " burareiros", uma 

conotação de superioridade em relaç'ão, por exemplo, aos" par-

celeiros" do Marechal Outra. Todavia; esse vocábulo tem as 



suas raízes históricas na zona cacaueira da Bahia de onde foi 

importado: 

"Burareiro é também a denominação regional 
dada, no sul da Bahia. Cm i crorregtoões ca
caueira> à roça, sistema agrícola que Wai
bel denominou rotação de ter ras primit i vas 
<a shifting cultivation dos geógrafos de 
lingua inglesa). O emprego do vocábulo bu
rara, indicando igualmente: 
a> o roçado; 
b) a pequena lavoura de cacau; 
e> a pequena propriedade cacaueira, decorre 
da circunstância de serem iniciadas as cu l 
turas de cacau com uma derrubada, queimada 
e plantio das S8mentes em fileiras interca
lad~s · ~m a m~ndioca e a banana. t claro 
que as grandes lavouras de cacau são im
plantadas do mesmo modo; porém, o pequeno 
cacaui.lcultor-o burare1ro-o faz com mais 
frequência, porque é ma is instável ". CAnge
la Morais Neves - Ana Mar i a Te ixe i ra Lo
pes-1979-12 1 i n: Organ1zaç~o ào Espaço na 
Faixa da Trans~maz6nica-" Fl BGE - . Rio - RJ . 

7 Impressionado com a dinamicidade ào movimento 

migracional, em direção à Rondônia, o pesquisador franc ê s Her-

vé Théry deixou-se levar pela "grandiosidade" concreta do fato 

ao afirmar que: 

"de ce fait, les principaux result~ts de la 
colonisation de L'INCRA ne se ch i ffrent pas 
en valeur dela production, mais en colons 
f ixés et, genéralement, contents de l 'être" 
CHervé Théry-Rondônia-Mutations d'un Terri
toire Federal em Amazonie Brésil1enne. Thê
se de 3e cycle-Université De Paris 1-197ó
France-Paris>. 

8 - O posicionamento da CE?LAC à r e speito dos obJe-

t1vos da colonização em Ariquemes semp1·e foram muito cl a r o s e 

~xplícitos, conforme se pode apreender com ·a leitura do texto: 

" enquanto que Ariquemes é área exclusi
vamente para médias e grandes empresas 
agrícolas que queiram se dedicar ao cultivo 
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do e ac au, desdobrada em ào is programas : 
Projeto de Assentamento Dirigido Burareiro, 
com un 1 d ades de 250 ha para empresa média, 
e Projeto de Ltcitaç~o Burareiro, com lotes · 
de 500 ha para fixação de grandes empre-
sas". · 
CEPLAC-Divisão de Comunicação. nRondônia Um 
Irreversivel polo Cacaueiro 1n: Cadernos da 
Amazônia - 1 - Divisão de Comunicação -
Ilheus - BA. p.11 

9 - Osmar Silva, 1986 - Ariquemes, Estado de Rondô-

nia. <Entrevista) · 

O entrevistad~ é fuhdador e Diretor do Jornal 

Parceleiro - P~imeiro noticioso escrito fundado na cidade de 

Ar1quemes, onde reside desde 1976. 

Osmar Silva é proprietário de lotes no Projeto Bu-

rareiro onde desenvolve lavoura de cacau. Como jornalista di-

rigiu na cidade de Itabuna-Bahia o jornal Diário do Cacau da 

Universidade de Santa Cruz, mantida, em parte, pela CEPLAC. 

Como assessor do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau 

(Jlheus-Itabuna-BA> participou das primeiras reuniões que ven-

Lilaram sôbre o "retorno do cacau as suas origens". 

10 - Carlos Guerreiro, 1986 - Ariquemes, Estado de 

Rondônia. <Entrevista) 

O entrevistado, Carlos Guerreiro é baiano natural 

de ltapeb1, sul da Bahia. Considerado como "Um dos p1oneiroc" 

de Ariquemes, é proprietário de lote no Projeto Burare1ro onde 

trabalha com lavoura de cacau. 

Carlos Guerreiro foi um dos que se encantou com as 

'promessas da CEPLAC a respeito das maravilhas do Rondônia . 
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11 - A presença de parceleiros procedentes da Ba-

hia, em todos os projetos de Colonização de Rondônia, até 1983 

representava 982 famílias, ou seja: ó,1% de um total de ló.044 

parceleiros oriundos de todas_ as regiões brasileiras, princi-

paimente do Centro-Sul. Todavia, na relação "ALFA" da INCRA de 

Rondônia, elaborada pelo técnico Eustáquio Chaves Godinho, pu-

demos ·constatar que, até 1983, de um total registrado de 518 

abandonos de parcelas <lotes>, 270 eram baianos. O que repre-

senta 52, 1%. 

Relação ALFA - Eustáchio Chaves Godinho. 

Setor de Assentamento Titulação - INCRA - Porto 

Velho, Rondônia 183. 

12 - O engenheiro agrônomo, Augusto Monteiro, pro-

fundo conhecedor de cacuilcultura baiana ressalta, com muita 

propriedade, a situação da lavoura do cacau em 1957:-

~O panorama reinante na lavoura do cacau, 
em 1957, era àeso l ador. Sessenta por cento 
das plantações encontravam-se em acentuado 
estágio de decadência. Pragas e doenças n'ão 
eram combatidas nem controladas, observan
do-se ainda a inexistência de manejo ade
quado na maioria das propriedades. N'ão ha
via programa de pesquisa e exper·imentaç'ão. 
Os órg'ãos assistencias ào cacau mostravam
se inoperantes. N'ão existia nenhum sistema 
de crédito orientado para a cacuicultura, 
nem serviço de extens'ão rural. A infra-es
trutura da regi ão produtora àe cacau um 
porto da Bahia era precarissima. N'ão exis
ti a um porto. . . um porto e a paz de operar 
economicamente. A eletrif 1cação rural era 
absolutamente nula. A mão de obra era àes
qual1ficada, com baixa condição de vida hu
mana. O sistema cooperativista apresentava 
sintomas de total descapitalização na co
mercialização do cacau . Constatava-se um 
des§nimo absoluto entre os produtores, em 
decorrência de uma gama de problemas que os 
atingiam diretamente» 



Augusto Monteiro- Avaliação Econômica da Atuação da 

CEPLAC de 1957 a 1984 in: "Jornal do Cacauilcultor. Ano 13 

abril/maio/Junho de 1985 n213&- Ilhéus - BA.p.8. 

13 No manual de Fitopatologia - Coordenação de 

Ferdinando Gal li encontramos um grupo de doenças as quais esta 

suJeito o "Theobrama cacao L" - cacati. 

A Podridão Parda <Phytophthora palm1vora>: Morte 

Súbita : Podridão de Monil1a <Monilia rorei Ciferri), Podrid~o 

dos Frutos <Botrydiplodia Theobramae> ; D1eback da qual o 

principal fungo é <Calonectria rigidiuscula, comumente asso-

c1ado a ào1s outros fungos Botryodiplodia tehobramae e Phy-
• 

tophthora palmivora); Murcha <Ceratocyst1s fimbriata Ell1s and 

Hastead); Galhada da Almofada Floral - princ1pa1s agentes são. 

<Agrobacterium tumefaciens, Calonectria rigidiuscula e Fusa-

rium roseum); Podridão das Raízes, onde vários agentes estão 

associados como: Arm1ullaria mellea e fungos do gênero Roseli-

nea Botryodiplodia, Ceratocystis, Ganoderma, Macriphom1na, Ri-

zoctonia e outros)1 Doença Rosada <Corticium salmonicolor Berk 

& Berk>. 

Além dessas doenças mencionadas, aparecem outras 

com menor incidência ou import§ncia como: Antracnose <Glome-

relia cingulata); Podridão Mole <Macrophoma sp): Murcha de 

Cherelle, além de nematóides associados a essa lavoura. 

Acrescente ainda que pelo menos cinco tipos de vi-

rus atacam os cacaueiros, principalmente no leste da África e 

em Tr1nidad mas, segundo Salgado <19&0>, é provavel que essas 

viróses Já se encontrem d1ssem1nadas em outras áreas produto-

ras. Todavia, os espec1al1stas consideram a Vassoura de Bruxa 
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<Crin1pell1s pern1ciosa-Sthael & Singer) como uma das doenças 

mais presentes nas áreas produtoras. Em Ariquemes, por exem-

plo, a sua inicidência já pode ser considerada calamitosa. Ve-

Jamos, segundo o Manual de Fitopatologia citado, os seus sin-

tomas Etiologia e Contrôle: 

J 

"Sintomas 
A Vassoura de Bruxa provoca um superbrota
mento das parles terminais do cacaueiro. O 
sintoma característico consiste na formaç~o 
dos brotos hipertrofiados, de excessivo de
senvolvimento, apar-ent andei v assc•ur-a, do11dp 
o nome da e !co?n1; .~. D•:- i n {e i o o do?S•.'OVO ! vi -
mCl1l .1i 1L·1 v;1!:S(llll ' ;1 (• r·;Ípido, f><H«'.·m dCj >Oi!; ! ! <:· 

5 a G semanas começa a secar, podendo cair 
ou ficar aderente à árvore 
Nas almofadas florais também há o apareci
mento do sintoma na forma àe vassour·a, en
qÚanto que frutos afetados tomam a forma de 
cenoura ou mor-ango, secando e apodrecenco 
posteriormente. 

Etiologia 

O agente causal da Vassoura de Bruxa foi 
identificado inicialmente por Stahel corno 
Marasmius perniciosus, porém, mais tarde 
Singer transferiu essa espécie para outro 
gênero, Crinipellis, o que foi endossado 
por outros pesquisadores. 
A disseminação do fungo se dá geralmente 
pelo vento, chuvas e homem, enquanto que a 
penetraç~o ocorre pr1ncipaimente nos teci
dos Jovens através dos estômatos. 
As condições favoráveis para o desenvolvi
mento da doença, de uma maneira geral, con
siste em alta umidade, temperatura variando 
do mínimo de 152C ao máximo de 292C e uma 
boa distribuição de chuvas. 

Controle 

O fato da Vassoura de Bruxa afetar somente 
tecidos meristemáticos, dificullé! o seu 
controle através do uso de fungicidas, -de
vido ao seu rápido crescimento. 
Vários fungicidas têm Sido ut1iizados, 
pr 1 nc i pa l mente à base de cobre, mas nenhum 
deles mostr·ou-se eficiente, tendo apenas 
controlado parcialmente a doença além do 
custo considerado alto. 
Outra medida, recomendada por aiguns pes
quisadores, consiste em remover ou destruir 
a Vassoura cortando um pouco abaixo da sua 



base. Esta medida também é considerada an
t.ieconõmica. 
O método mais adequadao seria a utl 1 i:zaç-:;<, 
de material resisto?nt.e Nest<E> s~ntido os 
pesrp1lsaciores t.ôm Lrabalhado e ohl.1do al
guns clonen com reaçõns de resistência, mas 
há necessidades de mais estudos e obtenção 
de clones resistentes de melhor valor co
mercial. 

No Brasil, como foi citado antes, a Vassoura de 

Bruxa está disseminada por toda a região amazônica, de onde é 

originária. Até o momento, na Bahia, estado que detém cerca de 

90X da produção do país, ainda não foi detectada a presença 
' ) 

desta doença mas a ameaça de entrada continua a existir e a 

cada dia mais acentuada se torna, uma vez qua há uma constante 

comunicação entre as duas áreas com deslocamento de pessoas 

nos dois sentidos. Parece existir em Brasília e no Rio de Ja-

neiro comércio do cacau "cupuaçu", trazido da Amazôn1a, para 

preparo de sorvetes e refrescos. Este cacau cupuaçu é um dos 

suscetíveis ao Crinipellis e sua comercialização nestes e ou-

tros centros próximos à Bahia constitui uma das maiores amea-

ças de propagação da doença" CCl~lio Lima Salgado ln Doença do 

Cacaueiro Tehobrama chcao L in: "Manual de Fitopatologia, 

Volume II Doenças das Plantas Cultivadas, Coordenação de Fer-

dinando Gal li. Editora Edição Ceres IV - Vol. 2 Editora 

Agronômica Céres Ltda, Direção de João Peres Romeiro São 

Paulo, 1960 - S.P. Capítulo 10, pá~ 121/127. 

14 O custo dos investimentos na programaç~o da 

cacauilcultura de Rondônia, pelo menos até 1975, foi bastante 

expressivo e, até certo ponto, temerário uma vez que investia-

se em implantação de uma atividade agrária que não era prece-

dida de pesquisas, experimentos e estudos. Ousariamos .afirmar 

que a implantação da lavoura cacaueira em Ariquemes, pelo me-
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nos, pecou pela imaturidade e afoiteza. Todavia, vejamos o de

poimento de um dos técnicos responsáveis pela introduç~o do 

cacau em Rondônia, Alvares Afonso:-

"Um outro ingrediente, sem o qual mui to 
pouco teria sido feito, é o fator capital, 
ora representado pelos financiamentos do 
Banco do Brasil e do Banco da Amazônia, nu
ma 1 i nha de crédito de juros adequados e 
prazos carenc ! as ajustados à natureza do 
empreendimento - PROTERRA ou POLAMAZON IA -
que canalizaram para a atividade do cacau 
920 mi 1 hões de cruzeiros nos últimos cinco 
anos, em Rondônia. 
Frederico M. Alvares Afonso - Dez Anos de 
Cacauilcultura. CEPLAC - 1980 Belém PA p.8 

15 Produto tipicamente "amazônico, o cacaueiro 

seguiu uma longa trajetória, até encontrar na Bahi.a, conc!1ções 

exepcionais ao seu desenvolvimento:-

"O cacaueiro é originário da cabeceira da 
Bacia Amazônica, de onde se dispersou em 
duas direções:-
a> para o leste, ao longo do rio Amazonas, 

. dando or 1 gem ao tipo denominado "For as te i -
ro" ou "amelonado"; 
b> para o norte e oeste, cruzando os Andes 
e avançando pelo América Central até o Sul 

· do México, dando origem ao tipo crioulo. 
O cacaueiro foi introduzido na Bahia em 
174&, com sementes trazidas do Pará pelo 
colono francês Frederico ~arneaux, planta
das por Antonio Dias Ribeiro na Fazenda Cu
blculo, à margem direita do Rio Pardo, hoJe 
município de Canavieiras". 
CEPLAC - Atlas do Cacau - Centro de Pesqui
sa do Cacau, 1982, 11 heus 1 tabuna - Bah 1 a. 
p.4/5 

16 - A respeito do cacau considerado como de supe-

rior q~alidade vejamos o que diz a CEPLAC:-

Devido a vartaç~o do cacau de produtor para 
produtor, os consumidores tradicionais <Es
tados Unidos e paíeses europeus) estabele
ceram normas de qualidade para evita~ a co-
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mercialização de produtos incompatíveis com 
as exigências do mercado internacional. Pa- . 
ra atender a eGsas exigências, O Conselho 
Nacional de Comércio Exterior, através da 
sua Resolução 42, que trata da classifica
ção de cacau, determinou que sómente dos 
1 otes do tipo I <super 1 or) e Tipo 1 I < Good 
Falr) podem ser exportados. 
Para atingir essa classificação é necessa
rlo que passe por critérios estabelecidos 
pela Resolução 42 do CONCEX, como umidade 
até 2 por cento máxima de 8 por cento e to
lerãnci a de até 2 por cento de mofo, danos 
causados por insetos, deficiência na fer
mentação, germinação e quebra. As amêndoas 
devem ainda ter um peso médio de uma grama, 
ároma natural, sem odores ou matérias es
tranhas. Se o cacau ultrapasar estes limi
tes de tolerância, poderá ser classificado 
como abaixo do padrão, sómente exportado 
com a autorização especial da CACEX, e re
fugo totalmente vetado para exportaão". 
Classificação de Cacau - A CEPLAC zelando 
pela Qual idade do Produto Brasi :e1ro 1n: 
Jornal do Cacauilcultor n~138 p.7. ano 13, 
agosto de 1985. 

17 Rondônia como um todo, ou particularmente o 

Município de Ariquemes, dado aos princípios que nortearm as 

suas gêneses, deixam a exprapolar a multiplicidade de segmen-

tos sociais e diretivos, a num inequívoca demonstraç~o de au-

sência de preocupação com o social ou com os destinos do pro-

prío Município, pissando a impress~o de que ali reina uma ver-

dadf~ir·a l.orrt:~ dn Hab<~l, ou um verdadeiro paraisa de "lobistas" 

onde cada um preocupa-se consigo próprio sem a menor conside-

ração para com os princípios comunitário~ Entre outros a cida-

de possui as seguintes associações classistas: ATRON <Associa-

ção dos Técnicos Agricolas de Ariquemes>: AERON <Associação 

dos Engenheiros Agrônomos de Ariquemes>: Clube dos Engenheiros 

de Rondônia: Sociedade Médica de Ariquemcs: Associação dos Ma-

dereiros de Arquemes; Sindicato dos Motoristas Prof1ss1onais 

de Ariquemes: Sindicato Rural de Ariquemes: Sindicato dos Tra-

balhadores Rurais de Ariquemes; Assoc~ação dos Professores de 
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Ariquemes; Associação dos Funcionários P~blicos de Ariquemes; 

C.T.G. <Centro de Tradição Gaucha de Ariquemes); APA <Associa-

ção dos Pecuaristas de Ariquemes>; APROCAR <Associação dos 

Produtores de Ca~au de Ariquemes); SOGIGUARI <Sociedade Civil 

Guarana1lcultora de Ariquemes); ACIA <Associação Comercial e 

Industrial de Ariquemes>; O.A.B.<Ordem dos Advogados do Bra-

sil- seção de Ariquemes); Associação dos Contabilistas de Ari-

quemes); CITAMTA <Cooperativa Industrial dos Trabalhadores Au-

tonomos em Madeiras e Toras de Ariquemes>; ACA~ <Assoc1aç~o 

Atlética Banco do Brasil); ABAS <Associação Atlética do BASA; 

ASSERON <Associação dos servidores do Beron); ABA <Associaç~o 

dos Bancários de Ar1quemes>. 

Conta ainda a cidade com os seguintes orgãos Esta-

duais, . todos devidamente instalados e com o seu corpo funcio-

nal completo: 

Delegacia da Agricultura; Delegacia da Promoção So-

cial; Delegacia de Polícia Civil; Companhia de Agua e Esgoto 

de Rondônia; Agência de Rendas; Centrais Elétricas de Rondô-

nia; Conselho Regional de Transito; Polícia Militar; Departa-

mento de · Estradas de Rodagem; Instituto Estadual de Florestas; 

Telecomunicaçãoes de Rondônia e EMATER. 

Os orgãos Federais n~o ficam atrás, aliás preponde-

ram quantitativamente: 

Delegacia do Ministério da Agricultura, CIHRAZFM; 

COBAL: Empresa de Correios e Telégrafos; Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal; Superintendência do Desenvolvi-

mento Florestal; Superintendência do Desenvolvimento da Hevei-

cultura; Empresa Brasileira de Pesquisas Agro-Pecuárias; De-

·":)•::· ·"') .. ., ... , ,-;.. 



partamento Nacional de Estradas de Rodagem; Fundação de Servi-

dores de Saúde Pública; SUCAM; CEPLAC; e SENAR, isso para não 

citar em eintidadeE tipo CEAG e as ligadas ao Poder Município 

tipo CODARI <Companhia de Desenvolvimento de Ar1quemes> e tan-

tas outras. Ao todo são cerca de 52 entidades, algumas funcio-

nando apenas "pró-forma", sem nenhuma autonomia ou objetivo e 

absolutamente ausentes dos problemas que afligem o Município. 

Algumas delas sem condições si quer para fornecer informações 

e dados estatísticos da área onde atuam, caso da CEPLAC que 

ante . a nossa solicitação. via Telex n2415 de 25 de 7 de 88 a 

respeito da produção da cacauilcultura de Ariquemes, respondeu 

que deveriamos nos dirigir diretamente a Porto Velho. O mesmo 
li 

ocorreu com a SUCAM, <1986> que não dispunha de informações 

estatísticas a respeito da incidência da malária em Ariquomes. 

18 - Possuindo uma das maiores reservas de cassite-

rita de todo o Brasil e uma grande quantidade de ouro aluvio-

nal qu~ pode ser extraido em seus rios, notaàamente o Madeira, 

Rondônia é o para,,iso das empresas mineradoras e dos garimpei-

ros. Para que se tenha uma.idéia aproximada da produção desses 

metais, uma vez que a maioria da produção é exportada "clan-

destinamente", o Estado produziu, oficialmente, àe 1980 a 

1985: 

ANOS 1.980 l981 l.982 1.983 1.984 1.985 

CASSITERITA 
10. 2 55 11 . 880 11. 332 11 . 540 10. 685 20 .172,98 

(TONI 

OURO 

(Kg l -- 816,966 1.3 50 ,528 3.454,462 1.8 79,9003 1 :481,524 

-FONTE : PRINOPAIS INDICADORES - SECRETARIA DE ESTADO DE 1 NOUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLO
GIA ( SIC 1 P. VELHO, 86, p. 48. 



A esse respeito consultar Irene Garrido Filho- Os 

Problemas Fuincldários e Agropostorís in: A Organização do Es

paço na Faixa da Transamazônica - IBGE/INCRA, 1975, p.185 e 

notas n~4 capítulo 4 dêste tr~balho. 

19 - O interessante a ser destacado, como evidente 

"sinais dos tempos" e inequívoca manifestação da "força" do 

capital financeiro, é que durante a expansão das frentes pio

neiras no Oeste paulista, Norte e Noroeste do Estado do Para

ná o que primeiramente, pont.ificavam nos povoados, como exem

pl io de que a "civilização havi~ ali chegado", eram as edifi

cações da Igreja Católica; Farmácia; Casas Pernambucanas e, 

com a rodovia, um Posto de Gasolina geralmente rep_resentand o a 

Companhia Esso. At.ualmente nas frentes de expansão da Amazônia 

Ocidental oque se destaca inicialmene, em meio dos tapirís e 

dos amontoados de improvisados barracos, são os imponentes 

edifícios dos Bancos, principalmente o do Brasil S.A., proli

feramndo com uma rapidez digna de registro graças as "perfor

mances" que obtém em suas atuações. A esse respeito Hébette & 

Acevedo, op.cit. :28 comentavam que, no ano de 1980, o Banco do 

Brasil, na cidade de Ariquemes situava-se entre as três agên

cias de maior importância para o movimento do crédito agricola 

em todo o País. Para que se tenha uma idéia da pujança do se

tor existiam, em Junho de 1985, em todo o Estado de Rondônia 

123 agências bancárias dis~ribuidas equitativamente de forma 

que nenhum Município, ficasse sem um representante do capital 

financeiro. Essa distribuição "brindava-os" na seguinte ordem: 

Porto Velho 29 ·agências; Ji-Paraná 12; Cacoal 11; Ariquemes 

10; Jaru e Pimenta Bueno 8; GuaJará-Mirim 7; Rolim de Moura ó; 

Ouro Preto 5; C~lorado, Costa Marques e Presidente Médici 4; 



CereJeiras 3; Espig~o do Oeste 2. Fonte: Principais Indicado-

res, idem, ibidem: p.75. 

20 - Com o sentido de dissipar dúvidas, que teimam 

em persistir, a respeito do real significado do crédito rural 

vamos transcrever o texto da obra: "Economia Rural e Desenvol-

vimento" que, ao elucidar completamente o assunto, exclarece, 

também, a sua abrangência: 

"O crédito pode atender a três final idades 
básicas: investimentos, custeio-às vezes 
denominado capital de giro e comercializa
ção. Nessa classificação geral podem, in
clusive, ser enquadrados os recursos apli
cados na compra de terras <crédito fundiá
r i'o), o crédito de pré-comerc 1 ali zação des
tinado a financiar a colheita e/ou a prepa
ração do produto antes de vende-lo e outras 
linhas específicas de financiamento. 
O crédito de investimento possib1 l ita a 
aquisição de terras, animais de trabalho ou 
reprodução, tratores, colheitadeiras e 
equipamentos de uso rural, fundação de la
vouras perenes e formação de pastagens, 
correção e conservação do solo, abertura de 
canais de drenagem, obras de irrigação, 
construção de armazém e outros itens que 
compõem o capital de instalação e o capital 

Jde exploração permanente de um empreendi
mento rural . 
Para cobrir custos relati vos a fert i 11 zan
tes, defensivos, sementes e mudas, tratos 
culturais, vacinas e remédios, combustíveis 
e lubrificantes, alimentação animal e ou
tros intens que integram o capital de ex
ploração transitório, o produtor poderá re
correr ao crédito de custeio. Grosso modo, 
pode-se dizer que os créditos de investi
mentos e custeios financiam, respectivamen
te, os custos de produção fixos e variá
veis. 
O prazo e o valor dess~s financiamentos de
pendem da finalidade a que se destinam, po
dendo ser 1 iquidados de uma única vez ou em 
parcelas. Em alguns, como é o caso dos que 
se destinam a culturas perenes cuja produ
ção leva ai gum tempo para in 1c1 ar-se, o 
prazo de liquidação, espec1alemente no cré
dito de investimentos, pode incluir um pe
ríodo inicial chamado prazo de carência 
durante o qual não há pagamento da prlnci-



pal, dos encargos ou de ambos. 
Considerando-se, por outro lado, que a des
continuidade do fluxo de produção e, por
tanto, das receitas obtidas pQlo pcodutor é 
uma das características marcantes das ati
vidades rurais, a época de liquidação dos 
financiamentos deve ajustar-se a essa pecu-
1 laridade. Nesse contexto, o crédito de co
mercialização desempenha papei de grande 
importância estratégica pois, nos per1odos 
em que há concentração de oferta, os preços 
e as receitas declinam mais que proporcio
nalmente se a elasticidade-preço da demanda 
por bens de origem rurai for menor do que a 
unidade, como geralmente ocorre. · 
Desse modo, após obter a produção, o agri
cultor poderá recorrer ao crédito de comer
cialização para liquidar o financiamento de 
custeio, amo~+ izar parcelas do crédito de 
invest.illento, -saldar outros compromissos e 
aguardar oportunidade para vender exceden
tes,. desde que disp1onha, obviamente, de 
condições para armazena-lo. " CJos~ Honório 
Accar1ni, Economia Rural e Desenvolvimento 
Reflexões sobre o caso brasileiro - Editora 
Vozes Ltda, Petrópolis RJ 1987, 
p.153/154) 

21 - Santo Rosson Filho - brasieliro, paranaense, 

engenheiro agrônomo egresso da conceituada "Escola de Agrono-

mia Luiz de Queiroz, filho de agricultores, esteve presente a 

abertura das primeiras "picadas~. Profundo conhecedor dos se-

gredos da "Hiléia", expe~iente nas lides agrárias, abriu e 1m-

plantou vários lotes em toda a Rondônia. Acabou seus dias, 

tragicamente, na cidade de Ariquemes como todo pioneiro: es-

quecido por todos. As frentes de expans~o não possuem memórias 

e todos aqueles que não acumulara~ bens e capitais são descar-

tados e substituidos pelas novas hórdas chegantes. 

22 As denominações atribuidas pelo INCRA para 

imóveis rurais, notadamente a avaliação do que seja "latifún-

dio" toma conotaçõesd muito específicas, geralmente fugindo do 

seu verdadeiro e real siginificado, como afirma o JUr~sta R. 

LaranJeiras: 
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"O legislador previu dois tipos de latifún
dio: 
por dimensão e por exploração. 
A grande gleba, hoje pode ou não ser latt
fdndio, de acordo com a disposição artifi
ciosa da lei~ qyue carcomeu todo o seu exa
to significado gramatical. O termo latifún
dio vem de 1 atus, grande, e fundus, herda
de: por 1 sso não dever 1 a de perder a sua 
expressão de grandeza geofísica. Latifúndio 
tem sempre sentido comum e popular de gran
de porção de terra, parcela fundiária de 
avantajosas proporções. 
Todavia, o Estatuto da Terra não entendeu 
que, em quaisquer circunst~ncias, tivesse 
de ser assim. Não só deixou de conceber co
mo 1 at i fdnd i o a área grande, como também 
reputou como 1 at i fúnd i o até mesmo um a área 
dada que venha a ser pouco maior do que a 
do simples módulo. Dai ter inventado aque
las formas de latifúndios por dimensão e 
latifúndios por exploração ... n CLaranJeira, 
1983: 103). 

Dentro desse enfóque, mui to pessoa 1 , O Decret..o 

n255.981 de 31 de março de 1955 define o que, para o INCRA, 

vem a ser Latif~ndio por Dimensão e Latif~ndio por Exploração. 

"Latifúndio por Dimensão - quando o imóvel, 
em duias hipóteses, estenda a sua área da 
maneira a saber: 
a) execeda, na área agricultável, a seis
centasCGOO> vezes o seu próprio módulo, o 
módulo da propriedade- Art. G2. IV a. 12 
parte. 
b> exceda, também, na d i mens'ão da sua área 
agricultável, a seiscentas vezes a área mé
dia dos imóveis rurais da zona em que se 
classifique - Art . 62, IV, a 22 parte. O 
~12 do artigo 10 da I .E. INCRA n25/73 
sintetiza: 
Serão considerados como latifúndios por di
mensão os · imóveis rurais que tenham o núme
ro de módulos superior a 600,00 <seiscentos 
vírgula zero, zero>, sendo como tal classi
ficados nos respectivos certificados de ca
dastro". C idem, ibidem. idem>. 

Neste caso, emprega-se o termo latif~ndto por di-

mensão às propr~ed•des fundamentando-s~, exclusivamente no fa-
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tor dimens'ão. 

Por outro 1 ado o conceito "of i eia l" de "Lati .fúnd i o 

por Exploraç'ão" enfatiza o seguinte: 

"Serão considerados latifúndios por explo
ração e, como tal serão classificados nos 
respectivos cadastros os imóveis rurais que 
tenham número de módulos Igual ou superior 
a 1,00 <um vírgula zero zero> e que não 
preencha as condições do artigo 9!! desta 
Instrução Especial, para se classificarem 
como empresas rurais" Cidem, ibidem:l04). 

Resta ainda a classificaç'ão reservaàa aos 

rurais considerados como "Empresa Rural": 

" O imóvel rural será classificado como Em
presa Rural, na forma do inciso VJ do art. 
42 o Estatuto da Terra, quando preencher as 
seguintes condições: 
a> número de módulos igual ou superior a 
l,OO<um vírgula zero zero> e não superior a 
&00,00 <seiscentos vírgula zero zero>. 
b) aproveitamento em qualquer dos tipos de 
exploração indicados na Tabela 111 desta 
Instrução Especial de mais de 70~ <setenta 

.por cento> da área aproveitável do imóvel. 
c) coeficientes de condições sociais e pro
dutividade, calculados na forma dos artigos 
17 e 21 desa Instrução especial, iguais ou 
inferiores a 1,0 <um vírgula zero>" Cidf!m, 
i b i dem , : 105) . 

imóveis 

Esses subsídios embasam, teoricamente, as concei-

tuações utilizadas pelo INCRA referentes as denominações atri-

bu1das aos imóveis rurais em Ariquemes. Entretanto, mesmo com 

a assimilação do arrazoado teórico e com, a tabela na m~o, 

diante da concretude dos fatos, as coisas tornam-se bastante 

obscuras e, até certo, incompreensíveis se intentarmos inter-

pretar a realidâde à luz do texto oficial. Um típico exemplo, 

disso tudo, vamos extrair da "Relação de Cobranças de lTR 

<Imposto Territo~ial Rural> emitido pelo Ministéri-0 de Reforma 

3 ""'" .. JC) 



Agrária e do Desenvolvimento Agrário CMIRAD e INCRA>, de 

30/03/87, que deixa transparecer incrível distorções e consa

gra uma descarada ação induzida no sentido de forçar "enqua

dramentos", segundo os dispo~itivos da Lei, com a única fina-

1 idade de tornar "1 ega l " o que deveria ser " i 1 eg a l " . Dessa re-

laç'ão de "ITR", vamos considerar apenas e t'ão sómente, as em-

presas que 1 i stamos como "latifúndios" na nossa Tabela 12. 

Na tabela 12, de acordo com a listagenm do ITR, 5 

propriedades são classificadas, em sua totalidade, como "La-

tifúndio de Exp l oração". <Vejamos os proprietários, respect1-

vas dimensões, número de empregados e valor estipulado de 

"ITR" a ser recolhido). 

PROPRIETÃRIO DIMENSXO<ha> EM?REGADOSCn:.>) l TR CCR$) 

Francisco Braga de Paiva 30.000 28 456.483,45 

Guarati ara Rec. Naturais 23.421 34 &ó.442,94 

Rubens Franco Borges 3.043 22 17.344,96 

Fernando Ferreira 2.000 218,83 

Gerson Papare l i 1.213 21 12.398,44 

Di l son Cal dato 1.000 15 4.983,78 

A mesma relação considera, todavia, como "Empresa Rural" 3 

propriedades: 

João Carlos Di Genio 

Osmar Ferreira Barbosa 

75.630 

3.000 

Vico Capistrano Alencar 1.083 

09 

08 

58.lól,31 

1.889,71 

3.237,88 

como "Empresa Rural" e parte como "Latifundio de Exploração": 



1) Joaquim P. da Rocha-de um total de 128.733 ha 107.500 <L.E. 

) com 12 empregados e 2.123 <E.R.> com 28 empregads. 

Obs- O ITR da <L.E.> é de 504.703,14 

" " <E.R.> é de 18.590,ól 

2) A. Cantanhéde & Cia - de um total de 58.113 ha 37.574 <L.E. 

> com 30 empregados e 20.539 <E.R.> com 04 empregados. 

Obs- O lTR da CL.E.> é de 180.349,49 

O ITR da <E.R.> é de ló.771,42 

3> Frey Ro. Fl.S.A.- de um total de 1&.729 ha 11.929 <L.E.> 

com 518 empregados e 4.800 CE.R.> 

• Obs. O ITR da CL.E.> é de 119.954,00 

O ITR da <E.R.> é de ó.781,93 

Acrescenta-se a esse rói duas empresas consiàeradas 

como "M1neradoras". 

a> Paranapanema Saminea S.A. com um total de 74.140 sem a de-

claração da quant~dade de empregos ou emprPgados existentes e 

dequanto recolhe de l.T.R., 

b) Mineração Jacundá com um total de ó.000 ha e 340 empregados 

recolhe a "significativa" quantia de 14.442,73 cruzados. 

Como entre o "universo conceitua!", os rlispositivos 

legiferantes e a realidade dos fatos escoraram-se "insondáveis 

casuismos e protencionismos", adotamos a denominação de lati-

ftlnd1os às propriedades que, em Ar1quem~s. não ·esteJam c1r-

cunscr1tas aos "~roJetos , propr1arner1te ditos", e que possuam 

1.000 ou acima de 1.000 hectares. 

360 



23 - A quest~o da desistência, abandono do lote ou 

"absenteismo", não tem merecido, por quem, de direito, aten-

ções mais acuradas procurando-se detectar as causas das ausên

cias e otimizar políticas que vizem, se não impedir, pelo me

nos radiografar com precisão a intensidade das forças de re

pulsão que estão agindo no espaço rural de Ariquemes. 

Com intuito de processar a reposição àe colono au

sente o INCRA registrava, em sua contabilidade, as famílias 

assentadas, as desistentes e a procedência dessa familias. To

davia com a emancipação dos "Projetos" o INCRA passou para as 

mãos do Estado, e este para os Municípios, a responsabilidade 

por ~sse acompanhamento. E , então, tudo ficou como nada hou

vera acontecido. 

Segundo os dados do INCRA entre as 2.220 familias 

assentadas no P.I.C. "Marechal" no período de 1975/78 aconte

ceram 143 deistên~ias. No período de 1979/83 foram assentadas 

2.452 com ó3ó desistências. O que em suma significam 779 de

sistencias para as 4.ó72 familias assentadas no referido "Pro

jeto", representando em n~meros relativos: 1&,GX. 

Após esse período não se tem mais registros~ Há àe 

se crer, todavia, que os percentuais relativos tenham aumenta

do consideravelmente, principalmente no ano de 1987, àevido a 

abertura da lavra manual da cassetorita no Mun1cíp10 àe Ari

quemes e ao acentuado estado de pro l eterizaç~o a que estio 

submetidas os ''~éd1os e pequenos agricultores" do Burareiro, 

Marechal e dos novos projetos, principalmente o "Machadinha". 
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24 - A estrutura oficial parece favorecer os atra-

vessadores e punir, impiedosamente, o trabalhador de modo que 

o des~nimo e a descrença em relação ao Estado, e a tudo que 

dele diz respeito, cause sempre uma profunda consternação. A 

questão da comercialização das culturas temporárias, 

palmente o arroz, tem contra si todo um aparato de entraves 

burocráticos e exigências estapafurdias capazes de aniquilar, 

na raíz, toda e qualquer pretensão de tornar esse Município 

auto-suficiente na produção de gêneros alimentícios. No senti-

do de fundamentar, historicamente, essas afirmativas vamos 

transcrever, quase que na sua íntegra, reportagem publicada 

pelo Jornal " O Parceleiro" com o título - "CFP não beneficia 

pequeno produtor que vende arroz por 1/3 do valor: 

•só recebemos arroz com no máximo l3X àe 
unidade. Se o percentual estiver acima dis
so, o agricultor deverá seca-lo na roça ou 
no secador da Cibrazem para depois comer
cializa-lo. A lnformaç~o é do classificador 
Jorge Maximiano dos Santos, da Secretaria 
da Agricultura que trabalha em Ariquemes 
CParceleiro, Ano V, n! 244 àe 24 de março 
de 1984:2). 

Ora, levando-se em conside~ação que o inverno Cchu-

voso> em Ariqu~mes abrange os meses de colheita que vão de fe-

vereiro a maio e que no mes de março concentra-se o pico da 

colheita e que esses meses, coincidentemente, são chuvosos, a 

exigência emanada da Sec~etaria da Agricultu1·~ 1nv1abi : iza a 

comercialização direta do produtor para com o organismo com-

prador oficial. 

Deixemos, todavia, que a reportagem aponte, cr1ti-

camente, os fatos: 
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•t ai que o agricultor enfrenta maiores di
ficuldades. Com o regime de inverno de 
Rondônia é que quase impossível secar na 

roça. Pincipalmente quando se trata de 
grande quantidade. Neste caso, o produtor é 
obrigado a arcar com enormes despesas de 
transporte, 1 mil cruzeiros por saco num 
ralo de 50 qu1lometros: 600 cruzeiros de 
aluguél da tr1lhadeira1 1 mil cruzeiros por 
colheita de cada saco; de 200 a 400 cruzei
ros para secar cada saco na CIBRAZEM e mais 
240 cruzeiros com braça i s no serv 1 ço de 
cargas e descargas por saco. 
Com todo estes custo além da derrubada, ro
çada, plantio e trato cultural, o produtor 
ainda depende da qualificação do produto. 
Os n~meros de grãos inteiros e quebrados 
são 1mportant1ssímos para que ele obtenha 
um preço melhor. Se ele conseguir um índice 
de 57X de grãos inteiros contra 13% ae que
brados, poderá ganhar até 14 mil cruzeiros 
por saco. Mas se n~o se submeter a todo es
se ritual, esperar até 10 dias para a CI
BRAZEM secar seu produto, não obterj mais 

• que 6 mil cruzeiros por saco entre os com-
pradores <ia in1ciat1va privada." Cidem, 
ibidem, idem). 

Mas os entravés não ficam somente a1. As exigências 

continuam e se encarregam de afastar o "pequeno produtor" da 

possibilidade de alcançar um preço JUsto pela sua mercadoria: 

-"se o agricultor vier só com 20 ou 30 sacos 
para secar na CIBRAZEM , nós não podemos 
receber. A máquina seca no mfnimo, 70 sacos 
por vez e atinge até 210 sacos. Quem fala é 
José Donizete Scaldelai, chefe da unidade 
da C 1 BRAZEM em Ar i quemes. Nesse caso, se o 
arroz tiver mais de 13% de unidade, só res
ta vender ao comerciante por preço baixo. A 
menos que se junte do 1 s ou tres agriculto
res com pequenas quantidades somando um mí
nimo de 70 sacos. Fora dai nós não temos 
como secar o produto ... 

Dentro desse critério quem perde é o 
pequeno produtor, diz Valdemar Luiz Garcia, 
agricultor da Linha C-&5 da BR-421. Este 
traz de 15 a 30 sacos para vender e· comprar 
remédios, sal, açucar, óleo e outras coi
sas. As vezes em cima àa carga Já vem um 
membro da familia doente precisando de cui
dados médicos. Como não conseguiu secar na 
roça por causa das chuvas e não consegue 
secar na C 1 BRAZEM e nem ter 1 a cond l ções de 
esperar 1 O d 1 as, como eu, ve-se obrigado a 



vender o arroz por um preço que n'ão paga 
nem o trabalho de colher. Esta é a verdade . 
.. "(idem, ibidem, idem>. 

A prática dessa expollaç~o tem a finalidade de pro-

letarizar o pequeno produtor, expropriando o produto do seu 

trabalho e, a sua propria vida, fechando-se a "fronteira 

agrária ou de recursos para o expoliado produtor rural. 

25 As seringueiras deveriam se constituir numa 

das lavouras perenes, fundamentais, a serem implantadas em 

Ariquemes. No papel elas representavam um seguro investimento 

economico e social e se prestariam ao desencadeamento de um 

processo de reflorestamento desse castigado espaço da Amazônia 

Ocidetital. Antecipando às pesquisas e experimentações a Sccre-

taria de Agricultura do Estado incluiu essa cullura om seus 

"modeloó" agrários projetando, inclusive, sua evolução e ren-

tabilidade. Achavam, os teóricos, que o simples estudo da po-

tencialidade dos solos e regime climático da região permitiram 

definições segura~ sobre a implantaç~o de culturas homogeneas 

nessas áreas. A implantação das seringueiras, que contava com 

o aval técnico da SUDHEVA, alcançaria uma área de 35.000 ha. 

Como essa cultura é carente de mão de obra farta, evident.emen-

te Ariquemes foi "consagrada" como uma das regiões preferen-

ciais para a implantação da Heveacultura. Lastimavelmente, 

desse cultivo, participariam os pequenos produtores de Ar1que-

mes. 

Decorridos alguns anos, do início dessa incense-

quente aventura; os resultados começaram a eclodir, para de-

sespero dos incautos e indiferença dos responsáveis pelo even-

to. VeJamos alguqs tópicos desse inusitado acontec.1mento: 
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destaca: 

1 - 10 de março de 1984 - O Jornal "O Parceleiro" 

"Estranho mal mata seringueiras em Ar1que
mes" 
- Os produtores de seringa do Município es
tão seriamente preocupados com as plantas 
oriundas das clones 38/99 que est~o morren
do com a idade variável de 2 a 4 anos " 
O agricultor Luiz Carlos Kozerki da Linha 
C-80 da BR 3G4, Lote 27-Gleba 4 Já perdeu 
cerca de 20X, de sua área de 50 hectares, 
com idade de 4 anos ... " 

2 - 31 de outubro de 1985-0 mesmo Jornal estampa a 

seguinte matéria: 

"Produtor d~ seringa sofre dificu ldades 
gravíssimas" 
"Os heveicultores de Rondônia e em especial 
de Ariqtiemes vem enfrentando serias difi
culdades uma vez que as seringueiras prov1-
nientes do clone FX 3899 est~o tendo as fo
lhas amarelecidas e caindo além do que as 
plantas est~o morrendo antes de atingir o 
quarto ano de vida" 

3 Em outubro de 1985 um dos maiores plantadores 

de Seringa de Ariquemes, Hugo Frey, confessava-nos que dos 25 

mil hectares implantados em Ariquemes a metade já esta pérdida 

e que, dos 850 hectares, que implantou em suas propriedades, 

50% esta abandonada. concluindo, p~rgunta de~oladamente: 

- Quem pagará esse enorme e 1nút1 i investi
mento? 

E mais uma vez o clone FX 3899, fgornecido pela Se-

cretaria da Agricultura, é apontado como ·completamente inade-

quado ao ambient~ de Rondônia. 
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A verdade é que não aparecem os responsáveis. As 

desculpas são evasivas e a unica produção de borracha~ regis-

trada em Ariquemes, origina-se das e~pécies nativas. 

2G - Em Ariquemes, principalmente no "M~rechal" e 

"Machadinha" praticam-se " a roça do toco" sistema de plant~o 

muito comum em alguns · Estados nordestinos, como Maranhão e 

Piaui, e utiliza~o pelas Nações indígenas de quem, certamente, 

o nosso caboclo absorveu 

" a ·roça do toco tem esse nome porque é 
feito em área recém desmatada, onde o agri
cultor não faz a desloca. L6go depois do 
desmatamento, vem o fogo e em segu1àa, o 
plantio feito no intervalo dos tocos ... Os 
agricultores não utilizam adubos nem defen
sivos de qualqu~r tipo. Plantam. pr1nc1pal
mente feijão,· artoz, milho e mandioca" <~o

meiro, 1988:15>. 

A "roça do toco" c~racter1za-se também pela sua ro-

tatividade que a torna conhecida com "agricultura migratória". 

Todavia, a "roça do toco" que se pratica em Ariquemes, ao con-

servar as caracteristica~ originais do "modelo indígena", pri-

va-se da sua rotatividade, pelo menos na forma· como ela é pra-

ticada originalmente. Em Ariquemes questões de ordem técnica e 

legal comparecem Justificando essa adaptaç~o. As de ordem :e-

gal como delimitação física do lote e a proibição do I.B.D.F. 

de autorizar desmatamentos que ultrapassam a 50% do lote alia-

do às de ordem "natura?", como as dificuldades técnicas ropre-

sentadas pelo obstáculo, em sí, da floresta amazônica que exi-

ge, para a derrubada de um hectare, o dispêndio de centenas de 

horas/trabalho, atenuam a migratoridade do sistema ria "roça do 

toco" mas corrobora, por outro lado, para acelerar o processo 

de perdas dos micro e macro-nutrientes do solo uma vez que as 
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"queimadas" são repetidas, praticamente nos mesmos locais, du

rante anos consecutivos, tornando esses solos muito mais vul-

neráveis às intempéries, principalmente à ação dos elevados 

índices de precipitação pluviométrica, que ocorrem durante o 

inverno chuvoso. Todavia como a ação bacteriológica processa

se, com muita reapidez nesses espaços, o material vegetal como 

tocos, galhos e tóras que não foram retirados, após a derruba

da, ao sofrer um precoce degradaç~o, volat1zam-se, sem permi

tir o seu reaproveitamento pelo solo, colaborando ainda mais 

para o seu empobrecimento. Essa decomposiç~o, muito rápida, 

cria também outros tipos de probl~mas como os que ocorrem nas 

áreas de pastagens, formaç~o recente, onde é muito comum o 

aparec;mento de enormes crateras, devido a deterior1zação mu!

to rápida dos troncos e raízes de grandes árvores, que reco

bertas pelo denso cap1nzal, que se forma, constituem verdadei

ras armadilhas mortais para o gado. 

Para um melhor aprofundamento no assunto ler o in

teressante trabalho: "Lição para o Nordeste-Em funcionamento, 

um campo de pesqúisa para os agricultores pobres" in: Novas 

técnicas; ManeJo e Jeito novo de fazer trabalho render mais -

Editor Gabriel Romeiro, Revista Globo Rural, Ano 3 n~35, 1988, 

pág. 15, Editora Rio Gráfica Limitada- São Paulo-S.P . 
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SfNTESE CONCLUSIVA 

A concentração de força de trabalho e riqueza em de-

:terminados pontos do território brasileiro permitiu um desen-

volvim~nto desarmónico de consequencias danósas para o país. A 

~ompreenção das causas desse crescimento e dessa desigualdade 

nos reportou às fases de exploração 1n1cial do espaço brasilei -

ro e de como um conjunto de forças produziram o espaço nordes-

tino, no qual, cujas arrumações encarregaram de fazer emergir 

uma aristocracia agrária infensa às mudanças sociais e insensí -

vel às transformações estruturais. Essa "arrumação" empresta a 

esse espaço papeis e funções condicionados a produção de mate-

ria prima, gêneros alimentícios e mão de obra: Desde muito cedo 

sacram0ntou-se uma divisão territorial do trabalho, cabendo ao 

Nordeste a função de complement.ariedade no processo de cresci-

mento econômico do Sudeste-Sul enquanto ao No~te reservava-se a 

histórica missão de constituir-se numa inesgotável província 

fornecedora de produtos exóticos e minerais essenciais destiná-

dos a suprir a fome expansionista das multinacionais. 

A fase industrializante eclodida pós Segunda Grande 

Guerra, ao transnacionalizar a economia interna encarregou-se 
1 • 

de integrar espaços diferenciados dentro da óttca do consumismo 

estabelecendo novas dependencias e acirrando as antigas. A in-

dustrialização definiu eixos concentracionistas e processou o 

nboom" u~bano, verticalização <las cidade~ e a proletarização 

das classes obreiras, notadamente as recém egressas" do campo. o 

Poder polftico, monitorado pelos 1nterêsses de poderosos grupos 
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econômicos, estabeleceu metas que priorizaram o consumismo .em 

detrimento de vitais prioridades sociais. Isto significava a 

submissão do Estado ao poder do capital e a consequente submis-

;são da atividade a~rária à força do capital e dos interesses do 
. . 
·Carteis. O capi~al industrial-financeiro interfere na composi-

ção dos novos arranjos .espaciais patrocinando "paisaQens" eiva-

,das de modernidades mas, altamente comprometida e dependente. 

As necessidades e interesses mercadológicos encarre-

gam-se de fazer do Brasil um grandde exportador de grãos e de 

minerais, perpretando arranjos e acomodações espaciais como ex-

pansão da rêde rodoviária, alargamento da fronteira agrária, 

novas composições na malha fundiária e redirecionamento nos 

fluxos migratórios internos. Preocupados com esse· estado de 

coisas organizam-se planos nacionais de desen~olvimento onde a 

des i.gua l concentração populacional interna leva a criação de 

programas · de redistribuição migracional. É assim, que o exce-

dente populacional no Nordeste deveria encaminhar-se para os 

espaços vazios de gente da Amazônia que, por força das contin-

gências, passa a integrar capitalisticamente o novo Brasil den-

tro, é claro, da ótica da complementar~edade. Os confrontos en-

tre capital e trabalho eclodidos na nova fronteira de recursos, 

Amazônia, leva o Poder a repensar metas est~atégeas culminando 

'pela adoção de novas pol fticas .migracionais embasadas em novos 

interesses e necessidades. 

A ocide~tal*zação dos fluxos migratórios que ocorrem 

a partir da década de setenta tem a finalidade de valorizar os 

novos espaços incorporados em nome de uma pretensa reforma 

376 



agrária. A Implementação desse espaço, através dos seus elemen

tos essenciais visava apenas a concretização desse valor isto 

é, transformar a terra virgem em mercadoria. Obv1amen~e o obje

tivo primacial não era a terra de lavor. ~ assim que o estado 

de Rondónta transmuda-se em novo polo receptor· das migrações 

internas, fiel ao propósito de se constituir num centro onde o 

poder do capital tomaria proporções inimaginaveis. Para cumprir 

essas novas desideratas o Estado Nacional aparece como o tnter

medi ador entre o capital e o traballho aprofundando as diferen

ças entre os economicam~ntes abastados e os deserdados pela so

ciedade consumista, ao franquear irrestritamente o campo ao ca

pital. A implantação da Colonização Dirigida em Rondónia, nota

damente Ariquenes, discr1minava o auténtico trabalhador e favo

recia o especulador e o empresário. É assim• que zoneamentos 

territóriais específicos emcarrengam-se de encaminhar os produ

tores mais ricos para as glebas mais uberrimas e para os culti

vas de mercado, ev1dentimente ma1s rentáveis, enquanto que os 

despossuídos eram direcionados às terras de baixa fertilidade 

onde teriam a 1ncumbênc1a de implantar lavouras »brancasu e de 

permeio, o café e a ser1ngue1ra. ~ assim que o mun1cfp10 trans

forma-se num laboratório exper1mental onde modelos diferencia

dos de colonização foram postos lado a lado numa inequívoca de

monstração da força e poderio de um Estado Nac1onal inegualitá

rlo e comprometido com o capital. 

O malogro produtivo e as frustrações emergidas dessa 

ardilosa uarrumação" repercutiram profundamente na estrutura 

socio-espac1al, compromentendo equilíbrioc e o p~ocesso de de

sepvolvtmento. 
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A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 
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