
 

 
 



 

 
 

 

JOSÉ GADELHA DA SILVA JUNIOR 

 

 

 

A DESTERRITORIALIZAÇÃO DA COMUNIDADE RIBEIRINHA DE SÃO 

DOMINGOS EM PORTO VELHO/RO: UMA ANÁLISE DOS DISCURS OS E 

SUAS SUBJETIVIDADES. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Mestrado Acadêmico 
em Letras, da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Letras. 

Orientadora:  Prof.ª Dr.ª Nair 
Ferreira Gurgel do Amaral. 

Linha de Pesquisa:  Estudos de 
Cultura e diversidade cultural. 

 

 

 

Porto Velho – RO 

ABRIL - 2016   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FICHA CATALOGRÁFICA 

                                                 BIBLIOTECA PROF. ROBERTO DUARTE PIRES 

                                                               Bibliotecária responsável: Rejane Sales  - CRB11/903 
 

 

 

 

 

 

 

 

Silva Junior, José Gadelha da. 

S5861d 

A desterritorialização da comunidade ribeirinha de São Domingos em Porto Velho, RO: uma 
análise dos discursos e suas subjetividades. / José Gadelha da Silva Junior. – Porto Velho / 
RO, 2016. 

239 fls. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nair Ferreira Gurgel do Amaral 

Dissertação (Mestrado Acadêmico em Letras) – Fundação Universidade Federal de 
Rondônia. 

1.Desterritorialização - Reterritorialização. 2.Análise do Discurso. 3.Comunidade ribeirinha - São 
Domingos. 4.Identidade. 5.Mídia. 6.Porto Velho / RO. l.Fundação Universidade Federal de 
Rondônia / UNIR. II.Título 

CDU 81’ 322.5 (811.1) 



 

 
 

JOSÉ GADELHA DA SILVA JUNIOR 

 

A DESTERRITORIALIZAÇÃO DA COMUNIDADE RIBEIRINHA DE SÃO 

DOMINGOS EM PORTO VELHO/RO: UMA ANÁLISE DOS DISCURS OS E 

SUAS SUBJETIVIDADES. 

 

Esta dissertação foi julgada suficiente como um dos requisitos para a obtenção 

do título de Mestre em Letras e aprovada em sua forma final pela banca 

examinadora, aos 29 dias do mês de abril do ano de 2016. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________ 

Prof.ª Dr.ª Nair Ferreira Gurgel do Amaral (Orientadora) 

Presidente da Banca 

Universidade Federal de Rondônia 

 

__________________________ 

Prof. Dr. Élcio Fragoso 

Membro Interno 

Universidade Federal de Rondônia 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Marco Antônio Domingues Teixeira 

Membro Externo 

Universidade Federal de Rondônia 

 

__________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Lusinilda Carla Pinto Martins 

Membro Suplente 

Universidade Federal de Rondônia 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho, primeiramente, 

a Deus por estar comigo em todos 

os momentos da minha caminhada, 

a todos aqueles que, de forma direta 

e indireta, contribuíram para a 

realização deste sonho. Em 

especial, aos ex-moradores da 

comunidade de São Domingos, à 

minha esposa Elisangela, meu filho 

Zafenate, aos meus pais José 

Gadelha e Maria Elza e aos 

professores deste Mestrado. Dedico 

também aos colegas que se 

dedicam incansavelmente ao 

exercício da pesquisa na Amazônia. 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, primeiramente, por se manter presente em todos os momentos 

da minha vida, concedendo-me força e entusiasmo para vencer os desafios, e 

sabedoria para tomar as decisões. 

À minha esposa Elisangela, companheira em todos os passos dessa 

jornada, e ao meu filho Zafenate que tem me oportunizado grandes 

descobertas. 

Especialmente, à minha orientadora Professora Doutora Nair Ferreira 

Gurgel do Amaral, pela paciência, inspiração, motivação e por ter me acolhido 

mesmo quando a ideia desta pesquisa estava em fase embrionária. 

Agradeço imensamente aos meus pais José Gadelha da Silva e Maria 

Elza Ribeiro da Silva, exemplos de amor e dedicação aos filhos.  

A todos os meus irmãos, Grijalva, Edson, Jurandir, Elionaldo, Juarez, 

Djalma, Djane e Elziane sem os quais eu não conheceria o verdadeiro sentido 

do que é ter uma família.  

Aos meus amigos, companheiros de Mestrado, que nunca se 

ausentaram, participando de todas as etapas, do início ao fim dessa 

caminhada. Em especial, as amigas Sirlaine Galhardo e Adileide Martins, pelas 

reuniões e compartilhamento de ideias e vivências, desde as etapas de 

seleção.  

Agradeço a minha amiga Lucileyde Feitosa Souza por compartilhar 

comigo suas experiências de pesquisadora nos rios amazônicos e por 

proporcionar o primeiro contato com a professora Nair Gurgel, antes do curso. 

Meus eternos agradecimentos.  

Ao amigo Alexandre Dourado, que também sempre se mostrou 

disponível quando surgiam as dúvidas. 

Aos professores do Mestrado, Odete Burgeile, Lusinilda Martins, 

Marília Pimentel, Miguel Nenevé, Sônia Sampaio, Élcio Fragoso e Ilka Mota por 



 

 
 

promoverem discussões tão acaloradas e nos conduzirem a conhecimentos 

que valerão para toda a vida. 

Em especial, à professora Sara Xavier que, ainda na graduação do 

curso de Jornalismo, na Uniron, me fez compreender a importância da busca 

constante pelo conhecimento e, anos depois, me orientou a tentar um curso de 

Mestrado. 

Ao amigo de graduação Alberto Alves, companheiro na produção e 

execução do documentário “Para onde o Destino mandar”, que serviu de base 

para o projeto deste Mestrado. 

A todos os meus companheiros de trabalho, na Rede Amazônica/PVH, 

minha segunda família, e a esta emissora pelo apoio, e confiança. 

Ao Programa de Mestrado da Universidade Federal de Rondônia. 

À CAPES, pelo suporte financeiro.  

A todos os ribeirinhos da comunidade de São Domingos que de forma 

direta e indireta contribuíram para essa pesquisa com suas histórias e o 

aprendizado, exemplos de resistência e perseverança diante de tantas 

mudanças.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

O cotidiano 

O Cotidiano é aquilo que nos é 

dado cada dia (ou que nos 

cabe em partilha), nos 

pressiona dia após dia, nos 

oprime, pois existe uma 

opressão do presente. Todo 

dia, pela manhã, aquilo que 

assumimos, ao despertar, é o 

peso da vida, a dificuldade de 

viver, ou de viver nesta ou 

noutra condição, com esta 

fadiga, com este desejo. O 

cotidiano é aquilo que nos 

prende intimamente, a partir do 

interior. É uma história a meio 

caminho de nós mesmos, 

quase em retirada, às vezes 

velada. Não se deve esquecer 

este “mundo memória”. É um 

mundo que amamos 

profundamente, memória 

olfativa, memória dos lugares 

da infância, memória do corpo, 

dos gestos da infância, dos 

prazeres... 

Michel de Certeau 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
SILVA JUNIOR, José Gadelha da. A Desterritorialização da Comunidade 
Ribeirinha de São Domingos/RO: Uma Análise dos Discursos e suas 
Subjetividades. 2016. 239 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de 
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RESUMO 
 
Esta dissertação aborda a desterritorialização da comunidade ribeirinha de São 
Domingos/RO a partir de análises dos discursos e das subjetividades, cuja 
finalidade maior foi acompanhar e registrar as modificações e acontecimentos 
que permearam o contexto da construção da usina hidrelétrica de Santo 
Antônio, numa perspectiva cultural e linguística. O estudo trata de pesquisa 
realizada com o objetivo principal de analisar o contexto histórico-social e 
linguístico-cultural de moradores ribeirinhos remanejados da comunidade de 
São Domingos em função da construção da usina hidrelétrica de Santo 
Antônio, no rio Madeira, em Porto Velho/RO. Mais especificamente, nos 
propusemos a identificar os ribeirinhos da comunidade de São Domingos, que 
viviam no local antes do remanejamento, identificar e analisar, nos textos orais, 
desses ribeirinhos, elementos representativos da cultura ribeirinha, 
evidenciadores dos processos de desterritorialização e suas subjetividades 
discursivas, identificar e analisar as marcas identitárias culturais desses 
moradores que, hoje, sofrem os efeitos do deslocamento forçado e se 
constituem como elementos evidenciadores dos processos de 
reterritorialização e analisar os efeitos discursivos difundidos pela mídia, em 
textos de sites de notícias, locais, divulgados nos primeiros anos de instalação 
do empreendimento. Esta pesquisa é do tipo exploratória e a abordagem é 
qualitativa. O tratamento e análise dos dados se fundamentam em Laurence 
Bardin (2011) que trabalha com a análise categorial temática. Para dar 
sustentação às questões levantadas, elencamos as temáticas: cultura, 
identidade/identidade cultural, hibridismo cultural, pluralidade cultural, 
desterritorialização e reterritorialização, espaço vivido, linguagem, discurso, 
ideologia, sujeito, sentido e mídia. O suporte teórico para os temas acima 
relacionados está baseado nas concepções de autores como: Homi Bhabha, 
Zygmunt Bauman, Nestor Garcia Canclini, Roque de Barros Laraia, João de 
Jesus Paes Loureiro, Rogério Haesbaert, Antônio Carlos Diegues, Terezinha 
Fraxe, Charles Wagley, Yi-Fu Tuan, Salete Kosel Teixeira, Antônio Candido, 
Mikhail Bakhtin, Michel Foucault, Michel Pêcheux, Michel De Certeau, Sírio 
Possenti, Maria do Rosário Valencise Gregolin, Eni Puccinelli Orlandi, 
Silverstone, Echaniz e Pagola e Fogolari. Os resultados apontaram que os 
sujeitos demonstraram apego à comunidade e à identidade ribeirinha e que a 
saída dos integrantes da comunidade anterior reforça a tentativa de reprodução 
da organização social e das formas tradicionais de subsistência em seus novos 
territórios. Além disso, evidenciamos os elementos constitutivos da cultura e da 
identidade ribeirinha alterados diante da desterritorialização/reterritorialização. 
Constatamos a reprodução dos discursos das classes dominantes sobre os 
discursos das minorias, não percebemos a voz do ribeirinho e identificamos o 
retorno aos discursos histórico e colonialista sobre a Amazônia e o estado de 
Rondônia. As falas que ouvimos e registramos servirão como relatos de história 
e memória desse povo que continua sofrendo, Brasil afora, as perdas de 



 

 
 

território em nome de um suposto progresso que eles, os sujeitos da história, 
jamais usufruirão. 
 
Palavras-chave:  1. Desterritorialização/Reterritorialização. 2. Análise do 
Discurso 3. Comunidade ribeirinha de São Domingos/RO. 4. Identidade. 5. 
Mídia. 
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ABSTRACT 

 
This paper examines the deterritorialization process of the riverside community 
in São Domingos in Rondonia State, through the discourse analysis and 
subjectivities in which the main purpose was to follow and register the 
modification and happenings that involved the context of construction of the 
hydroelectric plant of Santo Antonio in a cultural and linguistic perspective. The 
study treats of a research made with the main objective of analyze the historic-
social and linguistic-cultural context of riverside population relocated from the 
São Domingos community in order to the Hydroelectric Plant of Santo Antonio 
construction, in the Madeira River in Porto Velho city/RO.  Specifically, we aim 
to identify the population from the São Domingos community who lived in the 
local before the relocation, identify and analyze in their oral texts, elements that 
represent their culture and that show the deterritorialization process and their 
discursive subjectivities, identify and analyze the identity and cultural marks of 
those people who today suffer the effects of the forced displacement and 
constitute as disclosing elements in the reterritorialization process, as well, 
analyze the discursive effects reported by the media in news sites texts, locals, 
released early in the project installation. This is an exploratory research and its 
approach is qualitative. The data treatment and analysis are based in Laurence 
Bardin (2011) who works with the   categorical thematic analysis. In order to 
give support to the elaborated questions, we list the themes: culture, identity, 
cultural identity, cultural hybridism, cultural plurality, deterritorialization and 
reterritorialization, inhabitable local, language, discourse, ideology, subject, 
sense and media. These concepts are supported by the authors’ theory: Homi 
Bhabha, Zygmunt Bauman, Nestor Garcia Canclini, Roque de Barros Laraia, 
João de Jesus Paes Loureiro, Rogério Haesbaert, Yi-Fu Tuan, Salete Kosel 
Teixeira, Mikhail Bakhtin, Michel Foucault, Michel Pêcheux, Michel De Certeau, 
Sírio Possenti, Maria do Rosário Valencise Gregolin e Eni Puccinelli Orlandi, 
Silverstone, Echaniz e Pagola e Fogolari. The results pointed out that the 
subjects showed their commitment to the community and to the riverside 
identity, as well that the locals output from their community reinforce the attempt 
of reproduction of the social organizations and the traditional forms of 
subsistence in their new places. Besides, we identified that the culture and 
identity riparian’s constituent elements were modified with the 
deterritorialization/reterritorialization. We found out the reproduction of the 
dominant classes discourse over the minority ones. We didn’t notice the 
riparian’s voice but the return of the historic and colonialist discourse over the 
Amazon and the Rondonia state. The speeches we listened and recorded will 
serve as report of memory and history of these suffering people, all over Brazil, 
the losses of a territory in the name of a supposed progress that the subject of 
the history will never take part of it. 
 
Key-words:  1. Deterritorialization/ Reterritorialization. 2. Discourse Analysis. 3. 
São Domingos Riverside Community/ RO. 4. Identity. 5. Media.    
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INTRODUÇÃO 

 

A história não se cansa de nos mostrar que, desde que foram 

descobertos, os rios da Amazônia estiveram no centro de acontecimentos que 

o configuram como meio de disputas ou motivo de interesses econômicos, 

conflitos políticos e discussões polêmicas, principalmente, por estabelecerem 

fronteiras geográficas e constituírem-se em fonte para muitas riquezas. Em 

torno do rio Madeira, desenvolveram-se grandes acontecimentos responsáveis 

por movimentos migratórios que contribuíram para a ocupação e formação do 

estado de Rondônia. A ocupação1 da região, onde hoje está localizado o 

estado de Rondônia, ocorreu primeiramente por vias fluviais, a partir do século 

XVII e em seguida se deu de forma linear com a construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré (início do século XX), e depois se intensificou com a 

abertura de estradas e rodovias (segunda metade do século XX) e a 

distribuição de terras realizada pelo INCRA. 

Semelhantemente ao que aconteceu nos ciclos anteriores, o mais 

recente movimento que trouxe alterações significativas à dinâmica de 

organização da cidade de Porto Velho, sobretudo, dos espaços e comunidades 

ribeirinhas inteiras, às margens do rio Madeira, a construção das usinas 

hidrelétricas também é responsável por modificações grosseiras na paisagem e 

na relação constituída entre o ribeirinho e o seu espaço vivido. Vale destacar 

que essa relação, já umbilical, transferida de gerações anteriores é constitutiva 

da cultura e da identidade ribeirinha.  

O complexo hidrelétrico do rio Madeira se apresenta com um discurso 

estruturante, pelo Governo, no que diz respeito às obras de eficiência 

energética para o país, uma evidência de que a Amazônia continua ocupando 

um lugar privilegiado no conjunto de investimentos e projetos que buscam a 

acumulação capitalista e a exploração dos recursos naturais disponíveis, 

concebidos como infinitos. Todavia, se, de um lado, esses projetos objetivam 

                                                           
1
 AMARAL. Gustavo Gurgel do. Geografia da Re-existência: Conhecimentos, saberes e 

representações geográficas na educação escolar indígena do povo Oro Wari – RO. Curitiba. 
2016. 173 p. Tese (Doutorado em Geografia), Universidade Federal do Paraná, UFPR. 
Curitiba, 2016. 
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pôr fim à questão dos apagões no Brasil, retomar o crescimento econômico do 

país, através da implantação de novas indústrias, gerar mais empregos e 

promover o desenvolvimento, por outro, os reflexos são percebidos na 

desapropriação de territórios, o remanejamento forçado de populações 

tradicionais, a perda de bens imateriais constitutivos da cultura dessas 

comunidades afetadas, entre outras consequências, já observadas em 

construções anteriores na Amazônia2 e que se repetem, como o 

desajustamento das formas tradicionais de organização social e de 

subsistência, mantidas por essas comunidades, além do alagamento de áreas 

extensas de terra, a inundação e o desbarrancamento das margens dos rios e 

em alguns casos o completo desaparecimento de comunidades inteiras, como 

é o caso de São Domingos. 

A localidade estava situada à margem esquerda do rio Madeira, em 

Porto Velho/RO, e atualmente está presente, apenas, na memória de seus 

moradores, remanejados por conta da construção da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio. A partir deste cenário de mudanças e rupturas na relação 

homem/espaço, constituída há décadas, esta pesquisa intitulada “A 

desterritorialização da comunidade ribeirinha de São Domingos em Porto 

Velho/RO: Uma análise dos discursos e suas subjetividades” busca fazer uma 

análise do contexto histórico-social e linguístico-cultural dos moradores 

ribeirinhos da comunidade de São Domingos desterritorializados por conta da 

construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira, 

considerando os efeitos discursivos propagados pela mídia (textos de sites de 

notícias, locais) enquanto ferramenta de controle e disseminação de discursos 

acerca do empreendimento.  

Por entendermos ser a cultura de um povo todo um conjunto de fatores 

que englobam o saber constituído e transferido ao longo das gerações, as 

experiências e vivências do dia a dia, refletidas na linguagem e nas 

manifestações simbólicas, podemos dizer que a cultura ribeirinha é o modo 

como indivíduos e natureza se relacionam. Uma experiência que permite ao 

indivíduo construir, a partir de bens materiais individuais e coletivos, 

                                                           
2 MORET, Artur de Souza; FERREIRA, Iremar Antônio. As hidrelétricas do rio Madeira e os 
impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. Revista Ciência Hoje.  
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representações carregadas de significados não visíveis aos olhos físicos, pois 

contemplam a alma do ribeirinho.   

Diante dessas questões, a proposta desta pesquisa é acompanhar e 

registrar as modificações e acontecimentos que permeiam a comunidade de 

São Domingos (antes do remanejamento de seus moradores3), no contexto da 

construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, numa perspectiva cultural e 

linguística. Para isso, como objetivos específicos, nos propusemos a identificar 

os ribeirinhos da comunidade de São Domingos, que viviam no local antes do 

remanejamento; identificar e analisar, nos textos orais, elementos 

representativos da cultura ribeirinha, evidenciadores dos processos de 

desterritorialização; localizar e identificar cenários para onde foram deslocados 

os moradores da comunidade de São Domingos; identificar e analisar as 

marcas identidárias culturais desses moradores que, atualmente, sofrem os 

efeitos do deslocamento forçado, e se constituem como características dos 

processos de reterritorialização; analisar os efeitos discursivos produzidos pela 

mídia, em textos de sites de notícias, locais, acerca da construção da usina de 

Santo Antônio, divulgados no início da instalação do empreendimento. 

Para dar sustentação às questões levantadas, em nosso trabalho, 

elencamos os seguintes temas por considerarmos relevantes: cultura, 

identidade/identidade cultural, hibridismo cultural, pluralidade cultural, 

desterritorialização e reterritorialização, espaço vivido, linguagem, discurso, 

ideologia, sujeito, sentido e mídia. O suporte teórico para os temas acima 

relacionados está baseado nas concepções de autores como: Homi Bhabha, 

Zygmunt Bauman, Nestor Garcia Canclini, Roque de Barros Laraia, João de 

Jesus Paes Loureiro, Nair Ferreira Gurgel do Amaral, Antônio Carlos Diegues, 

Terezinha Fraxe e Charles Wagley, especificamente, no que diz respeito às 

questões de identidade, identidade cultural, cultura, Pluralidade cultural e 

hibridismo. Também em Canclini, Rogério Haesbaert e Antônio Candido 

pautamos nossas análises a respeito dos processos de desterritorialização e 

reterritorialização. Os estudos de Yi-Fu Tuan, Salete Kosel Teixeira e Lucileyde 

                                                           
3 As duas fases de entrevistas com os moradores da comunidade de São Domingos, cujos 
depoimentos compõem as análises desta pesquisa (antes e depois do remanejamento) serão 
detalhadas no tópico 1.4 da seção 1. 
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Feitosa Souza foram fundamentais para a compreensão do lugar e espaço 

vivido. Sobre as questões de linguagem, discurso, ideologia, sujeito e sentido, 

buscamos em fontes como Michel Foucault, Michel Pêcheux, Michel De 

Certeau, Sírio Possenti, Maria do Rosário Valencise Gregolin e Eni Puccinelli 

Orlandi. E, especificamente, sobre mídia e construção de significados, 

buscamos sustentação nos estudos de Silverstone, Echaniz e Pagola, Gregolin 

e Fogolari. 

Quanto à estrutura, este trabalho está subdividido da seguinte forma: 

Introdução, Seção I, Seção II, Seção III, Seção IV, Considerações Finais, 

Referências e Anexos.  

Na seção I, apresentamos os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. A seção II faz uma contextualização histórica e social sobre o 

município de Porto Velho, onde estava localizada a comunidade de São 

Domingos (objeto da pesquisa). A seção III apresenta o aporte teórico e 

conceitualização. Em seguida, na seção IV, apresentamos as análises, a partir 

do tema: Desterritorialização e Reterritorialização – o remanejamento dos 

moradores de São Domingos. Por fim, as considerações finais, as referências e 

os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

SEÇÃO 1: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Apresentamos, nesta seção, os percursos e os métodos utilizados para 

a coleta de dados, a caracterização dos sujeitos pesquisados e do campo de 

pesquisa. Também abordaremos os seguintes subitens: os objetivos; o objeto 

de estudo e o corpus, os sujeitos da pesquisa, a descrição metodológica 

utilizada e, por fim, teremos as categorias de análise. 

 

1.1. Os Objetivos. 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o contexto histórico-

social e linguístico-cultural de moradores ribeirinhos remanejados da 

comunidade de São Domingos em virtude da construção da usina hidrelétrica 

de Santo Antônio, no rio Madeira, em Porto Velho/RO, considerando os efeitos 

discursivos difundidos pela mídia, enquanto ferramenta de controle e 

disseminação de discursos acerca do empreendimento, nos primeiros anos de 

atividades (2008/2009 e 2010).  

Com os objetivos específicos, buscamos: identificar ribeirinhos da 

comunidade de São Domingos, que viviam no local antes do remanejamento; 

identificar e analisar, nos textos orais desses ribeirinhos, elementos 

representativos da cultura ribeirinha, evidenciadores dos processos de 

Desterritorialização; localizar e descrever cenários para onde foram deslocados 

os moradores da comunidade de São Domingos; identificar e analisar as 

marcas identitárias culturais desses moradores que, hoje, sofrem os efeitos do 

deslocamento forçado, e se constituem como elementos evidenciadores dos 

processos de Reterritorialização; analisar os efeitos discursivos difundidos pela 

mídia, em textos de sites de notícias, locais, divulgados nos primeiros anos de 

instalação do empreendimento.  

 

1.2. O Objeto de Estudo e o Corpus.  
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O objeto de estudo desta pesquisa é a antiga comunidade ribeirinha de 

São Domingos, que ficava localizada à margem esquerda do rio Madeira, e foi 

uma das áreas afetadas pela construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio, tendo seus moradores remanejados para outras localidades, e a área, 

onde estava localizada a comunidade, inundada pelo reservatório da usina4. 

Essa pesquisa tem como corpus 05 textos orais de ribeirinhos5 

moradores da comunidade de São Domingos, ouvidos em 2008, durante a 

produção do vídeo-documentário intitulado “Para onde o destino mandar6”; 3 

textos de sites7 de notícias, locais, sobre a construção da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio, divulgados entre 2008 e 2010, e 05 textos orais de ex-

moradores de São Domingos, ouvidos 7 anos após o remanejamento da 

comunidade de São Domingos, conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 1: Quadro representativo do corpus 

05 textos orais Ribeirinhos moradores de São Domingos (antes do 
remanejamento). 

03 textos escritos  Sites de notícias locais. 
05 textos orais Ribeirinhos ex-moradores de São Domingos (7 

anos após o remanejamento). 
Total: 13 textos  
Fonte: o pesquisador 

 

1.3. Tipo de Pesquisa e Abordagem. 
  

Diante da metodologia utilizada, podemos caracterizar esta pesquisa 

como exploratória (quanto aos objetivos), pois, através desse método, tem-se 

uma maior aproximação com as situações alvo pesquisadas, ou a problemática 

apresentada, e a utilização, como referência, de trabalhos e pesquisas já 

                                                           
4 De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o reservatório total da usina de 
Santo Antônio possui uma área de 271 km², dos quais, 164 km² são da própria calha do rio. 
Outros 107 km² de área inundada correspondem às áreas de terras das margens do rio 
Madeira. 
5 Detalharemos as fases de entrevistas com os ribeirinhos no tópico 1.4 desta seção. 
6 Trabalho de conclusão de curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em 
Jornalismo. 
7 Os textos foram retirados dos sites www.rondoniagora.com.br, www.tudorondonia.com.br e 
www.rondoniaovivo.com.br.  
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realizados sobre a temática envolvida, além de entrevistas e verificações in 

loco. Quanto à abordagem, esta pesquisa é do tipo qualitativa. Entre as 

características, a abordagem qualitativa tende a ser descritiva, preocupa-se 

com os acontecimentos e fenômenos ligados ao ambiente natural dos sujeitos 

e quais significados e mudanças implicam ao cotidiano desses sujeitos. Como 

procedimento, adotamos a análise dos depoimentos dos ribeirinhos 

(obedecendo a duas fases de entrevistas, antes e depois do remanejamento). 

Esse tipo de pesquisa envolve uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, ou seja, há um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Assim, a 

pesquisa de cunho qualitativo é de caráter indutivo, apoia-se na observação e 

interpretação dos dados, não aponta para os dados estatísticos, e o próprio 

ambiente natural se constitui em fonte para a coleta de informações, para o 

pesquisador. Este tipo de análise,  

 

É uma operação de classificação de elementos constitutivos de 
um conjunto por diferenciação e, em seguida, por agrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 
definidos . As categorias são rubricas ou classes, as quais 
reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso 
da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 
esse efetuado em razão das características comuns destes 
elementos (BARDIN, 2011, p. 147). 

 

Neste caso, especificamente, tivemos uma importante experiência, 

quando, no decorrer de 2008, ao cumprirmos a etapa final de nosso trabalho de 

conclusão de curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo, realizamos diversas visitas aos moradores da comunidade de São 

Domingos. Na ocasião, a oportunidade de ouvir os relatos dos moradores 

sobre o dia a dia na beirada do rio Madeira, os antepassados, as experiências 

de vida que ultrapassaram gerações, e, por último, o desgosto em ter que 

abandonar o local por conta da construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio, foi fundamental para o interesse em realizar esta pesquisa de 

mestrado. Naquele momento, não era essa a nossa pretensão, mas iniciava-
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se, ali, um importante passo nessa caminhada, que veio se concretizar 7 anos 

depois. 

Por entendermos serem os relatos orais uma oportunidade de 

conhecermos o mundo e a realidade de quem viveu num período anterior ao 

nosso, as formas culturais e a estrutura social nas quais estavam organizadas 

determinadas comunidades, percebemos estar diante de um dos principais 

acontecimentos, dos últimos anos, responsáveis por alterar a dinâmica de 

organização das famílias ribeirinhas, que habitavam as áreas do entorno da 

usina de Santo Antônio. Essa percepção só nos foi possível pelo contato com 

os ribeirinhos, diretamente afetados pelo empreendimento (ainda em fase de 

implantação do canteiro de obras), e o conhecimento de suas histórias, por 

meio dos relatos individuais. 

Todas as conversas foram gravadas em áudio e vídeo, devidamente 

autorizadas pelos entrevistados. Foi utilizada uma câmera pd 150 (Sony), e 13 

fitas mini Dv (Sony), totalizando mais de 10 horas de gravação. O conteúdo das 

fitas (áudio e vídeo) foi, posteriormente, transferido para DVD, e as falas 

utilizadas, nesta pesquisa, transcritas, separadamente. Para chegarmos ao 

melhor nível de informalidade possível em nossas entrevistas, optamos por 

usar microfone de lapela nos entrevistados, em vez do microfone direcional, 

deixando-os mais à vontade. Em algumas situações, foi utilizado o som 

ambiente da câmera. Também optamos por não utilizar questionários com 

perguntas pré-estabelecidas.  

De acordo com Meihy, a história oral possui algumas conceituações. 

Uma delas é a de que a história oral é uma prática de apreensão das narrativas 

feita por meio de equipamentos eletrônicos, com o objetivo de obter 

testemunhos e promover análises de processos sociais do presente e facilitar o 

conhecimento do meio imediato. Por meio desses testemunhos, é possível a 

percepção do passado de um povo e o entendimento de processos históricos 

em curso, como explica o autor: 

 

A presença do passado no presente imediato das pessoas é a 
razão de ser da história oral. Nessa medida, a história oral não 
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só oferece uma mudança do conceito de história, mas, mais do 
que isso, garante sentido social à vida de depoentes e leitores, 
que passam a entender a sequência histórica e se sentir parte 
do contexto em que vivem (MEIHY, 2005, p. 19). 

 

A história oral de vida, também proposta por Meihy, trata-se de um 

gênero da história oral, cada vez mais em evidência. Nesse caso, as 

experiências reais de vida, e os principais acontecimentos abrem caminho para 

o entendimento do espaço pessoal subjetivo, mais vinculado aos relatos que 

contam mais detalhes das vontades e da vida íntima dos entrevistados, 

capazes de revelar, “por exemplo, as narrativas pessoais através de 

impressões, sonhos, sentimentos [...] a história oral de vida é o retrato oficial do 

depoente” (p.148). Por isso, utilizaremos a abordagem da história oral de vida, 

seguindo os ensinamentos de Meihy, no estabelecimento das observações e 

análises dos textos orais dos ribeirinhos entrevistados para esta pesquisa. 

 

1.4. Os Sujeitos da Pesquisa. 
 

Constituem-se em sujeitos desta pesquisa moradores ribeirinhos da 

comunidade de São Domingos, remanejados em virtude da construção da 

usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira em Porto Velho/RO. Na 

primeira etapa da pesquisa, o grupo, formado por 9 homens e uma mulher, foi 

ouvido entre os meses de agosto e setembro de 2008, durante os últimos dias 

de permanência das famílias na comunidade, antes do remanejamento. Num 

segundo momento, 7 anos após o deslocamento das famílias, entre os meses 

de outubro e novembro de 2015, buscamos ouvir os mesmos moradores, com 

o objetivo de obtermos uma maior aproximação com o cotidiano desses 

ribeirinhos, no período pós-usina, e em suas novas localidades. Nesta 

oportunidade, constatamos que, dos 10 entrevistados ouvidos na primeira fase 

das entrevistas, duas pessoas morreram e uma terceira não foi localizada até a 

conclusão desta segunda etapa. Logo, na retomada das entrevistas, apenas 7 

pessoas, do grupo anterior, foram ouvidas. 
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Utilizaremos o termo ribeirinho de acordo com as conceituações de 

Fraxe (2000), Loureiro (1995), Silva (2002) e Amaral (2011) que o tratam a 

partir de um amplo processo de significações, cuja manifestação reflete a 

identidade da cultura amazônica. O ribeirinho tem desenvolvido, ao longo do 

tempo, diversas formas de adaptação ao meio ambiente. Aqui, na Amazônia, “a 

terra em que trabalham parte do tempo de suas vidas (várzea) fica submersa 

durante certo período do ano (4 a 5 meses), transformando-se, também, em 

uma paisagem anfíbia” (FRAXE, 2000, p.17).  

Ser ribeirinho é relacionar-se com os rios e tudo o que há na natureza. 

Das águas dos rios, o ribeirinho não tira somente o alimento, elas também são 

uma fonte fértil para as produções do imaginário. É em torno dos rios que 

melhor se mantém a tradição de contar histórias que envolvem os mitos e 

lendas que povoam o imaginário ribeirinho. Assim, “por detrás do olhar do rio, 

há um mundo de signos, seres, mistérios. [...] há um mundo de mitos, lendas, 

encantarias. O rio torna-se, portanto, como uma coisa viva da qual tudo pode 

vir, como de tudo que é vivo, de tudo o que tem vida”, (LOUREIRO, 1995, p. 

203).  

O ribeirinho possui um jeito simples de viver. Em seu habitat, não há 

lugar para o consumismo, uma marca do estilo de vida presente nas cidades. 

Conforme Silva (2002), essas populações possuem um modo de vida bastante 

peculiar, distinto do das demais populações do meio rural ou urbano, possuindo 

sua cosmovisão marcada pela presença das águas. Todavia, ser ribeirinho 

também é conviver com o estigma de sujeitos marginalizados. O ribeirinho é 

alvo de estereótipos8 carregados de preconceito, por levar uma vida sem 

caprichos, e por estar à margem das grandes oportunidades dos centros 

urbanos. Visto sob a ótica de uma cultura dominante, o ribeirinho é 

denominado pejorativamente como beradeiro e seu estilo de vida encontra 

cada vez menos eco na sociedade atual. Para Amaral (2011, p. 69): 

                                                           
8 Conforme Bhabha (2013) o estereótipo é uma falsa representação de uma dada realidade. É 
uma simplificação porque assume uma forma presa, fixa de representação que, ao negar o 
jogo da diferença, constitui um problema para a representação do sujeito em significações de 
relações psíquicas e sociais. Também pode ser visto como uma forma particular, fixada, do 
sujeito colonial que facilita as relações coloniais e estabelece uma forma discursiva de 
oposição racial e cultural em termos do qual é exercido o poder colonial. 
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Diferente sentido tem sido dado à palavra “beradeiro”; essa, 
mais pejorativa, costuma referir-se ao matuto, ao caipira e, em 
outras regiões, pode até ser aplicada para designar “pessoa 
que vive perambulando pelas beiradas das ruas ou estradas”. 
Talvez seja por isso que haja atualmente em Rondônia um 
movimento a favor da desmistificação da palavra, ou seja, todo 
amazônida que nasceu às margens de um rio deve se orgulhar 
disso, deve ser beradeiro com muito orgulho. Os mais novos 
até já inventaram uma gíria para a palavra: Tu é ‘bera’, meu 
irmão! 

 

1.5. Critérios de Análise. 
 

Os critérios de análise foram estabelecidos com base na interpretação 

dos dados coletados, sobretudo, dos textos orais dos ribeirinhos que 

constituem os sujeitos da pesquisa. A partir dos discursos apresentados, 

podemos classificar a trajetória dos entrevistados em 4 fases que representam 

nosso critério de análise: (a) Estabelecimento da moradia – que se deu num 

ambiente de dificuldades e lutas; (b) Apogeu – quando a comunidade desfruta 

da vida e do meio ambiente em toda a sua plenitude; (c) Declínio e 

Reestruturação – que se referem ao processo de remanejamento das famílias, 

por conta da construção da barragem, e a tentativa de restabelecimento em 

novas localidades ou moradias; (d) Discursos e sentidos – textos coletados de 

sites de notícias,  locais, acerca da construção da usina de Santo Antônio. 

Diante disso, buscamos relacionar cada uma das fases observadas aos 

eixos correspondentes, conforme organograma abaixo. Dessa forma, 

almejamos uma maior aproximação com os acontecimentos que permeiam o 

contexto sócio histórico dos sujeitos pesquisados, em meio a um cenário de 

mudanças significativas e rupturas. 
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Organograma 1: Organograma que representa os critérios de análise. 

 

Fonte:  Arquivo do autor 

 

 

1.6. Mapa Conceitual. 
 

Antes de iniciar a próxima seção, apresentamos um Mapa Conceitual 

que pretende demonstrar os caminhos percorridos nesta pesquisa.  

 

Estabelecimento da moradia 
(ambiente de dificuldades e 

lutas).
Migração e Memória

Apogeu (a comunidade desfruta 
da vida e do meio ambiente em 

toda a sua plenitude).
Maravilhamento e Subjetividade

Declínio e reestruturação (do 
remanejamento à tentativa de 
restabelecimento em novas 

moradias).

Resistência,  
Desterritorialização, 

Reterritorialização e Hibridismo.

Discursos e sentidos (textos de 
sites de notícias, locais, sobre a 
construção da usina de Santo 

Antônio).

Discurso, Efeito de Sentido e 
Formação Discursiva.
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A DESTERRITORIALIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
RIBEIRINHA DE SÃO DOMINGOS EM PORTO VELHO/RO: 

UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS E SUAS 
SUBJETIVIDADES. 

QUESTÃO NORTEADORA DA 
PESQUISA: O desaparecimento da 
comunidade de São Domingos, em Porto 
Velho/RO, e o remanejamento dos 
moradores, por conta da construção da 
usina de Santo Antônio, trouxeram um 
cenário de rupturas e mudanças 
significativas no espaço vivido dos 
ribeirinhos e em suas formas de 
organização social, política, econômica e 
cultural. 

OBJETIVO GERAL:  Analisar o contexto 
histórico-social e linguístico cultural de 
ribeirinhos remanejados da comunidade de 
São Domingos, por conta da construção da 
usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio 
Madeira em Porto Velho/RO, considerando os 
efeitos discursivos propagados pela mídia 
sobre o empreendimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar 
ribeirinhos da comunidade de São 
Domingos que viviam no local antes do 
remanejamento; identificar e analisar, nos 
textos orais, elementos representativos da 
cultura ribeirinha, evidenciadores dos 
processos de Desterritorialização; localizar 
cenários para onde foram deslocados os 
ribeirinhos da comunidade de São 
Domingos; analisar as marcas identitárias 
culturais desses ribeirinhos que, hoje, 
sofrem os efeitos do deslocamento forçado 
e evidenciam processos de 
Reterritorialização; analisar os efeitos 
discursivos difundidos pela mídia (sites de 
noticias locais), sobre a construção da 
usina. 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS DA 
PESQUISA: Quais são os elementos 
constitutivos da cultura e da identidade 
ribeirinha que ainda podem ser 
percebidos, entre os moradores da 
antiga comunidade de São Domingos, 
em suas novas localidades? 

Quais são os elementos constitutivos da 
cultura e da identidade ribeirinha que, 
atualmente, sofrem os efeitos do 
deslocamento forçado, e apontam para 
um cenário de mudanças e hibridismos? 

PRINCIPAIS TEÓRICOS UTILIZADOS. 

DESTERRITORIALIZAÇÃO/  
RETERRITORIALIZAÇÃO E ESPAÇO 
VIVIDO. 

Canclini (2013); Haesbaert (2009); Diegues 
(1993/2007); Candido (2010); Rocha e 
Costa (2010); Teixeira (2001) e Tuan 
(1980). 

CULTURA, PLURALIDADE CULTURAL, 
IDENTIDADE, E HIBRIDISMO.  

Laraia (2013); Loureiro (1995); Amaral 
(2009); Bhabha (2013); Hall (2014); 
Bauman (2001/2005); Diegues (2007); 
Fraxe (2000); Wagley (1988); Canclini 
(2013). 

LINGUAGEM, DISCURSO, 
SUBJETIVIDADE, IDEOLOGIA, SUJEITO 
E MÍDIA. Bakhtin (2009); Foucault (2013); 
Pêcheux (1997); De Certeau (1994/1995); 
Possenti (1995/1996); Amaral (2002); 
Gregolin (2000/2003); Orlandi 
(1996/1999/2012); Silverstone (2002); 
Echaniz e Pagola (2007); Fogolari (2002). 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

QUALITATIVA-
EXPLORATÓRIA 

FASE 1: Visitas de campo, 
entrevistas gravadas, em 
áudio e vídeo,  com os 
ribeirinhos de São Domingos, 
antes do remanejamento. 
Coleta de textos de sites de 
notícias, locais, sobre o 
empreendimento. 

FASE 2: Visitas de campo, 
retomada das entrevistas, 7 
anos  após o  
remanejamento dos 
moradores de São 
Domingos. Transcrição das 
entrevistas para compor as 
análises, e leitura dos textos. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO : 
interpretação dos dados 
coletados (textos orais dos 
ribeirinhos e sites de notícias). 
Classificação e verificação da 
trajetória dos entrevistados em 4 
fases: Estabelecimento da 
moradia; Apogeu; Declínio e 
Reestruturação; Discursos e 
sentidos. Cada uma das fases 
foi relacionada aos conceitos 
apresentados e 
correspondentes. 
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SEÇÃO 2: APORTE TEÓRICO E CONCEITUALIZAÇÃO  

  

2.1. A Análise do Discurso. 
 

Interessa-nos para os estudos desta pesquisa alguns aspectos 

abordados por estudiosos da Análise do Discurso e suas implicações com a 

linguagem. Por isso, abordaremos a interação verbal ou dialogismo em Mikhail 

Bakhtin (2009), as formações ideológicas em Pêcheux (1993; 1997) e Eni 

Orlandi (1999), as formações discursivas em Michel Foucault (1973; 1986) e 

Maria do Rosário Gregolin (2000), e as questões relativas à subjetividade em 

Michel De Certeau (1995) e Sírio Possenti (1995; 1998). 

Compreender o universo da palavra não é tarefa simples. É preciso 

pensar na amplitude de seu significado, em sua relação com outras palavras, 

na sua invenção, na relação que ela estabelece entre quem a produz e o seu 

interlocutor. A palavra é utilizada em todo lugar, é isso a que Bakhtin (2009, p. 

41) chama de ubiquidade social da palavra. O filósofo russo também afirma 

que “a palavra é o modo mais puro e sensível de relação social” (p. 36). 

Contudo, compreende-se hoje, também, que a ausência da palavra, o silêncio, 

constitui significação. Palavras e silêncio constituem, pois, significação. 

Entendendo que o homem só é concebido em suas atividades sociais, o 

autor diz que fora delas não há constituição do sujeito. Sabemos que a 

alteridade define o ser humano e, nesse sentido, a linguagem somente é 

concebida, concretizada entre indivíduos socialmente organizados. É na 

relação entre os indivíduos que o significado se constitui, o que Bakhtin 

concebe como “fenômeno ideológico por excelência”. Nessa perspectiva, é 

bom lembrar que “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 

sentido ideológico [...]”. Dessa forma, através dos diferentes contextos 

existentes, pode-se compreender a polissemia da palavra, apesar da sua 

condição de unicidade (2009, p. 106).  

Bakhtin não destitui os homens da expressão de seus pensamentos nem 

de suas atividades de comunicação, mas concebe tais atividades humanas a 
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partir de outra ótica, considerando as relações interativas entre os indivíduos e 

a influência do ‘outro’ para a realização de tais atividades. 

Portanto, as contribuições da concepção de linguagem na perspectiva 

dialógica permitem compreender que não é o pensamento que tem suporte na 

linguagem, mas é a própria linguagem que organiza e estrutura o pensamento.  

Ao afirmar o princípio da dialogia, ao distinguir e inter-relacionar língua e 

discurso, ao abordar os gêneros, principalmente do cotidiano, em grande parte 

de sua obra, Bakhtin sempre se referiu a sujeitos que se falam. Portanto, 

produções orais e escritas são consideradas objetos de estudos por Bakhtin. 

Ao procurar compreender as fronteiras do texto, Bakhtin afirma que todo 

texto tem um sujeito (2009, p. 330). Ao “se executar” um texto, ou seja, ao 

torná-lo realidade, estaremos diante de um enunciado, “um todo de sentido”. 

Na relação dialógica, a presença do interlocutor é imprescindível para a 

constituição do sentido.  

Interessa também aos nossos estudos os aspectos culturais da 

linguagem e, nesse sentido, os estudos bakhtinianos mostram que o mundo 

interior de cada sujeito possui um auditório social próprio e quanto mais 

aculturado for o sujeito, mais seu auditório “se aproxima da criação ideológica, 

mas em todo caso o interlocutor ideal não pode ultrapassar as fronteiras de 

uma classe e de uma época bem definidas” (p. 117). É que toda palavra 

comporta duas faces.  

 

Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 
como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 
[...] A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 
outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra 
apoia-se sobre meu interlocutor. (BAKHTIN, 2009, p, 117) 

 

Assumimos, então, a concepção de língua como interação, concepção 

essa que permite mostrar à sociedade a existência de uma pluralidade de 

discursos. 

De fato, a Análise de Discurso não trata da língua, mas a reconhece 

como elemento fundante, gerador de condições e possibilidades sobre as quais 

se norteiam os processos discursivos, o que significa dizer que os discursos 



 

32 
 

vão se dar numa “teia” formada pelas sistematicidades fonológicas, 

morfológicas e sintáticas da língua.  

Michel Pêcheux foi fortemente influenciado pelos conceitos de ideologia 

de Althusser (seu mestre), especialmente por sua teoria dos Aparelhos 

Ideológicos do Estado, pelas ideias de Foucault (Arqueologia do saber) e por 

Lacan. Sob a influência de Althusser, especialmente suas ideias expressas em 

Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, Pêcheux (1993, p.122) reafirma 

os fundamentos de uma teoria não-subjetiva do sujeito, estabelecendo a 

relação entre inconsciente (no sentido freudiano) e ideologia (no sentido 

marxista). Para Pêcheux (1990), “a ideologia interpela os indivíduos em 

sujeitos” e como, para os althusserianos, não existe ideologia senão pelo e 

para o sujeito, “os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeito 

de seu discurso) pelas formações discursivas que representam, ‘na linguagem’, 

as formações ideológicas que lhes correspondem” (p. 145). 

Pêcheux, em seu artigo A Análise do Discurso: três épocas (1993), situa 

a subjetividade, no interior da AD, em três fases, demonstrando que a questão 

do sujeito é polêmica: 

A primeira fase caracteriza o sujeito como assujeitado a uma ideologia, a 

uma teoria ou a uma instituição. 

 

Um processo de produção discursiva é concebido como uma 
máquina autodeterminada e fechada sobre si mesma, de tal 
modo que um sujeito estrutura determina os sujeitos como 
produtores de seus discursos: os sujeitos acreditam que 
“utilizam” seus discursos quando na verdade são seus servos 
assujeitados, seus suportes. (PÊCHEUX, 1993, p. 311) 
 
 

Na segunda fase, a noção de prática discursiva introduzida por Foucault, 

causa conflito com a noção de máquina estrutural fechada da primeira fase – 

“uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente 

‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar”. 

 
[...] o sujeito do discurso continua sendo concebido como 
um puro efeito de assujeitamento à maquinaria da FD com a 
qual se identifica. A questão do “sujeito da enunciação” não 
pode ser posta no nível da AD-2 senão em termos de ilusão do 
“ego-eu” [“moi-je”] como resultado do assujeitamento (cf. a 
problemática althusseriana dos Aparelhos Ideológicos de 
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Estado) frequentado pelo tema spinozista da ilusão subjetiva 
produzida pela ‘ignorância das causas que nos determinam’. 
(PÊCHEUX, 1993, p. 314) 
 

A terceira fase é a que prioriza a heterogeneidade, percebendo a 

existência da polifonia. A ideia central é a de que o discurso do Outro está 

sempre presente. 

 
[...] discurso de um outro, colocado em cena pelo sujeito, ou 
discurso do sujeito se colocando em cena como um outro (cf. 
as diferentes formas da heterogeneidade mostrada”). 
(PÊCHEUX, 1993, p. 316) 

 

Em Discurso: Estrutura ou Acontecimento (1990), o próprio Pêcheux 

procura rever alguns de seus postulados teóricos. Reconhece o tratamento 

reducionista que vinha dando ao discurso e a seus sujeitos e procura 

reconsiderar a particularidade discursiva do enunciado, valorizando o confronto 

discursivo que se procede através do acontecimento e reconhecendo que o 

sentido está também ligado a esse acontecimento. O Pêcheux de Discurso: 

Estrutura ou Acontecimento postula que o discurso não é constituído somente 

do pré-construído, pois considera a existência de coisas a saber.  

Na perspectiva da análise discursiva, tomamos o sujeito como um ser 

sociável por reunir as competências necessárias para o exercício da linguagem 

e, mais que isso, nessa apropriação do ato da linguagem, ele não o exerce de 

forma individual, mas coletiva, interpelado por uma ideologia. O que faz a 

Análise de Discurso é propor uma nova significação à noção de ideologia9, a 

partir das considerações de linguagem. Ao sentir-se integrado a uma 

comunidade, o sujeito se significa e produz significados, é levado a interpretar 

diante de qualquer objeto simbólico, produzindo a evidência de que o sentido 

das coisas fosse algo anterior a ele, que já estivesse lá. Contudo, ao interpretar 

um gesto ou um fenômeno, que para ele possa produzir sentidos, ao mesmo 

                                                           
9 Em Marx, a ideologia era entendida como sistema de ideias e representações e das normas e 
regras como algo separado e independente das condições materiais, visto que seus produtores 
não estariam ligados à produção material das condições de existência. Numa releitura dos 
postulados de Marx, Althusser acrescenta que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos, 
através de um processo de interpelação e reconhecimento, este se dá quando o sujeito se 
insere, por meio de suas práticas, em práticas reguladas pelos Aparelhos Ideológicos de 
Estado (a religião, a escola, a política, o aparelho cultural etc.). Essa abordagem de Althusser 
será determinante para a Análise de Discurso. (SOUZA, 2006, P. 49/53). 
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tempo, nega-se a possibilidade da interpretação, pois se o sentido de algo já é 

pressuposto, a interpretação seria um ato facultativo, naturalizando-se o que é 

produzido na relação dialógica entre o histórico e o simbólico. Por esse 

mecanismo de apagamento da interpretação,  

 

Há transposições de formas materiais em outras, construindo-
se transparências – como se a linguagem e a história não 
tivessem sua espessura, sua opacidade – para serem 
interpretadas por determinações históricas que se apresentam 
como imutáveis, naturalizadas. Este é o trabalho da 
ideologia: produzir evidências , colocando o homem na 
relação imaginária com suas condições materiais de existência. 
(ORLANDI, 1999, p. 46) [grifo nosso] 

 

Para falar do sujeito, retomamos, inicialmente, a noção de um sujeito 

ideológico, atravessado pela linguagem e pela história, inscrito em uma 

formação discursiva, como atesta Pêcheux (1997, p. 163) “a interpelação do 

indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) 

com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como 

sujeito)”. A noção de sujeito à qual recorremos é concebida num gesto de 

interlocução e exercício da linguagem. O sujeito, nessa perspectiva, é formado 

a partir da interação com o Outro e o discurso é considerado polifônico. Vale 

destacar que, na relação discursiva, são as imagens (resultantes de projeções) 

que constituem as diferentes “posições” do sujeito, no sentido discursivo. 

Assim, o que inscreve o ribeirinho no próprio discurso não é uma concepção 

empírica do termo, mas a posição discursiva, produzida pelas formações 

imaginárias, que o faz significar em relação ao contexto sócio-histórico e à 

memória.  

Da mesma forma, é necessário referir o discurso às suas condições de 

produção, estabelecendo relações com a memória para se chegar ao 

entendimento de que determinado dizer possa produzir sentido. Tomando 

como base o discurso do ribeirinho, podemos dizer que o sentido não está no 

próprio texto (a transcrição do depoimento), nas palavras em si, mas além 

delas. Existe uma relação de afetividade e dependência que o ribeirinho 

mantém, ao longo do tempo, com o seu espaço de moradia, um jeito de vida 

simples do qual, se ele pudesse, jamais abriria mão. E essa relação, hoje 



 

35 
 

estremecida por conta da construção da usina de Santo Antônio, acaba 

refletindo na linguagem e nas formas tradicionais de organização social do 

grupo, características da cultura ribeirinha. 

Por meio do gesto da interpretação, aí, se manifestam prováveis 

sentidos da sequência de um enunciado10. Ao tecer hipóteses, fazer 

referências ao contexto que permeia as condições de produção de certo 

discurso, recorrer a informações já dadas ou ditas (interdiscurso), depreendem-

se os possíveis sentidos de um discurso. Assim, o sentido é uma relação 

determinada do sujeito – afetado pela língua – com a história. É o gesto de 

interpretação que realiza essa relação do sujeito com a língua, com a história, é 

a marca da relação da língua com a sua exterioridade.  

Quanto ao discurso, para o compreendermos, partimos, primeiro, de 

uma breve apresentação do texto numa visão empírica, como sendo algo com 

começo, meio e fim. Porém, se o olharmos do ponto de vista da Análise de 

Discurso, que o toma como um todo constituído pela “memória, o domínio do 

saber, outros dizeres já ditos ou possíveis” (ORLANDI, 1999, p. 39), veremos 

que o discurso, assim entendido, não pode ser confundido com o texto, em sua 

superficialidade, nem a um mero conjunto de frases, e, muito menos, reduzido 

ao simples ato de comunicar algo.  

No funcionamento da linguagem, relacionam-se sujeitos e sentidos 

afetados pela língua e pela história, de modo que os resultados dessa relação 

são variados, daí, a definição de discurso na análise discursiva como um 

conjunto de enunciados formulado em certas condições de produção, 

determinando processos de significação, e que deriva da mesma formação 

discursiva. Dois processos são fundamentais para a constituição de um 

discurso: a paráfrase e a polissemia. O primeiro diz respeito ao retorno que nós 

fazemos a algo que já foi dito, ao fazermos uso de algum dizer, isto é, pelos 

processos parafrásticos há sempre algo que se mantém e retorna embutido em 

um “novo” discurso. Já, a polissemia está no campo do deslocamento, da 

                                                           
10

 O enunciado não é nem inteiramente linguístico nem exclusivamente material, mas 
indispensável para que se possa dizer algo carregado de sentido. Para Foucault (2013, p. 104), 
o enunciado “é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir 
da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição se eles fazem sentido ou 
não”. 
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ruptura dos processos de significação, ela remete ao equívoco, a possibilidade 

de múltiplos significados.  

É nesse jogo, entre o mesmo e o diferente, entre o já dito e o a se dizer 

que os sujeitos e os sentidos se movimentam, se significam e produzem 

significados. Assim como a incompletude é a condição da linguagem, nem os 

sujeitos nem os sentidos e, tampouco, os discursos já estão completos. 

 

O discurso é pensado em sua relação com a historicidade e, 
portanto, com o seu exterior. A Análise procura averiguar as 
inter-relações entre discurso, História e memória, isto é, como a 
história está inscrita nos textos e os determina. Daí a 
preocupação com a construção dos sentidos e dos gestos de 
interpretação do discurso na História. (GREGOLIN, 2003, p. 
11) 

  

É sob o ponto de vista dos conceitos abordados que vamos tratar os 

discursos apresentados pelos sujeitos desta pesquisa. Tanto aqueles 

marginalizados pela posição social que ocupam, quanto os que estão inseridos 

em espaços institucionalizados do saber e do poder. Entendemos que, como 

tarefa, a Análise de Discurso não procura o sentido “verdadeiro” nas palavras. 

Ao considerar o sujeito e sua história, bem como as condições de produção da 

linguagem e as inter-relações entre sujeitos e a língua, o que faz é oferecer 

caminhos para diferentes interpretações. É nesse sentido que age o analista, a 

partir do texto como unidade que permite o acesso ao discurso, fazendo 

verificações, tomando-o “como lugar da representação física da linguagem: 

onde ela é som, letra, espaço, dimensão direcionada, tamanho. É o material 

bruto. Mas é também espaço significante” (ORLANDI, 1996, p. 60).  

Os trabalhos de Michel Foucault (1996/2013) mostram que um discurso 

uniforme, oriundo de uma única fonte, não existe. Foucault descobre, então, 

que uma formação discursiva é uma dispersão de enunciados.  

Amaral (2002, p. 44), ao se referir aos estudos de Foucault, diz que, 

 

[...] a Formação Discursiva (FD) é a matriz de sentidos que 
regula o que o sujeito pode e deve dizer e, também, o que não 
pode e não deve ser dito, funcionando como lugar de 
articulação entre língua e discurso. Foucault diz ainda que 
“sempre que se puder definir, entre um certo número de 
enunciados, uma regularidade, se estará diante de uma 



 

37 
 

formação discursiva”. Uma FD é definida a partir de seu 
interdiscurso e, entre formações discursivas distintas, podem 
ser estabelecidas tanto relações de conflito quanto de aliança. 
O conceito de FD de Foucault é o mesmo conceito de 
Formação Ideológica (FI) de Pêcheux, e é entendido como um 
conjunto complexo de atitudes e de representações, não 
individuais nem universais, que se relacionam às posições de 
classes em conflitos umas com as outras. 

 

Para Foucault, a noção de história é fundamental, pois o sujeito é 

marcado espacial e temporalmente. Logo, o sujeito é ideológico e sua fala é 

produzida pelo recorte das representações históricas e sociais. O sujeito deixa 

de ser uno, homogêneo (como em Benveniste) e passa a dividir seu espaço 

com o Outro.  

Sendo a linguagem um dos elementos fundamentais para entender as 

relações sociais e que sistematiza a organização cultural do indivíduo em 

determinada sociedade, recorremos, neste estudo, às conceituações da 

Análise de Discurso, por “servir de ponte de ligação entre a língua e sua 

exterioridade constitutiva” (GREGOLIN, 2000, p. 19). 

É a partir dessa concepção que podemos dizer ser a incompletude uma 

das condições da linguagem, pois é na/pela interação social que a linguagem 

se materializa, ou seja: existe uma relação necessária entre o homem e o meio 

natural e social, cujo modo de produção da linguagem será determinado pelas 

condições sociais gerais que permeiam esse ato de produção, em que a língua 

é parte essencial da linguagem, é dinâmica e se altera com o uso de seus 

falantes.  

Ao produzir evidências, a ideologia se apresenta como prática 

significante, o efeito da relação necessária entre o sujeito, afetado pela língua e 

pela história, para que haja sentido. E como esse sujeito não está sozinho no 

mundo, nem muito menos livre dessa relação com a história e dos processos e 

mecanismos que impõem a ordem e regulam as sociedades, 

consequentemente a sua imersão a um conjunto de práticas e pressões 

discursivas, institucionais e também sociais, será inevitável. É como assegura 

Foucault (2013), nenhuma forma de conhecimento seja ele científico ou não 

estaria imune a essas determinações. Alguns desses conhecimentos 

desafiarão os discursos dominantes e outros o aceitarão num jogo de 
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configurações e poderes. Aquele discurso que prevalece é o que marca uma 

ideologia dominante.  

Se os percursos de sentidos que circundam os discursos materializam-

se nos textos e estes circulam nas sociedades, podemos dizer que os 

discursos mantêm práticas textuais que ocorrem em lugares específicos. Esses 

lugares são organizados e reconhecidos como portadores de fala, a exemplo 

do campo literário, científico, político e, da mesma forma, do campo midiático. 

São as regras dos modos de dizer que condicionam os atos de fala. “Assim, 

toda produção de sentidos deve dar-se no interior desses campos 

institucionalmente constituídos como lugares de onde se fala” (GREGOLIN, 

2000, p. 23). Por isso, nossa preocupação com os efeitos de sentidos 

construídos no campo da mídia, por entendermos ser ela um sistema complexo 

que dissemina e regula certos discursos, ela rege a interpretação para 

imobilizá-la.  

O historiador Michel de Certeau (1995), com a finalidade de demonstrar 

o trabalho do sujeito, diz, entre outras coisas, que “o cotidiano se inventa com 

mil maneiras de caça não autorizada”. Concentrando-se nos espaços 

minúsculos de jogo onde táticas sutis se insinuam, De Certeau percebe 

microdiferenças onde tantos só percebem uniformização. Para ele, é possível 

pensar um sujeito através das práticas cotidianas, supondo que elas são do 

tipo tático. 

 

Habitar, circular, falar, ler, ir às compras ou cozinhar, todas 
essas atividades parecem corresponder às características das 
astúcias e das surpresas táticas: gestos hábeis do “fraco” na 
ordem estabelecida pelo forte, arte de dar golpes no campo do 
outro, astúcia de caçadores, mobilidade nas manobras, 
operações polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos. 
(p. 103-4) 

 

Para De Certeau (1994) a oralidade tornou-se um alvo da escrita. “Os 

praticantes foram transformados em supostos consumidores passivos”. Sem o 

devido respeito à oralidade, parte-se também, para um desconhecimento das 

operações nas práticas ordinárias. “Nesse sentido, a cultura ordinária é antes 

de tudo uma ciência prática do singular”, diz De Certeau. Para ele, é lastimável 
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constatar que não somos capazes de compreender os inúmeros artifícios dos 

“obscuros heróis”. 

Possenti (1996), no Brasil, tem sido incansável nessa tarefa de defender 

o trabalho do sujeito. Em vários artigos, Possenti demonstra, através de 

análises de textos curtos, que os sujeitos trabalham mais claramente fora do 

arquivo, “embora estejam irremediavelmente dentro e fora do arquivo”. 

 

[...] os sujeitos são históricos e atuam [...] a ideologia está 
sempre presente, mas não é a única realidade e também é 
histórica; [...] os sujeitos estão irremediavelmente dentro e fora 
do arquivo, quem sabe mesmo arquivando; [...] a interação 
existe e se caracteriza pelo jogo tenso entre o que já houve e o 
acontecimento circunstancial que ela é, no qual os sujeitos têm 
um papel que ultrapassa o de ser um lugar imaginário. 
(POSSENTI, 1996, p. 45) 

 

Em Discurso, Sujeito e trabalho com a escrita, Possenti (1995) fala do 

papel do sujeito no discurso e defende uma concepção...  

 

[...] “subjetivista” do discurso, através da enunciação, propondo 
que se organizem as atividades de escrita e leitura segundo a 
oposição “o que se faz sempre” vs. “o que se pode fazer”, visto 
que não ocorre a ninguém, depois do fracasso das ideias soltas 
da criatividade, que alguém possa tirar um texto de dentro de si 
mesmo, ao som da música ou ao ritmo de uma dança. 
(POSSENTI, 1995, p. 34-5) 

 

No artigo O Eu no Discurso do Outro ou a Subjetividade Mostrada, 

Possenti destaca a presença do Eu quase sempre colado em segundo plano 

pela Análise do Discurso Francesa e propõe a ideia de uma “subjetividade 

mostrada”, postulando que a alteridade não apaga a subjetividade: 

 

[...] textos [...] sobre os quais se dá uma inscrição da 
subjetividade, isto é, nos quais fica evidente o trabalho de um 
sujeito sobre e a partir de outro texto ou de um texto de outro. 
Isto é, é visível o discurso do outro, mas também é visível o 
trabalho do eu. [...] a presença do outro não é suficiente para 
mostrar que o eu não está só. Isto é, que o ego não pode 
simplesmente ser apagado, a não ser por uma manobra 
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lingüística que o defina apenas como o outro do outro 
(POSSENTI, 1995, p. 45). 

 

Para Possenti, é fundamental que se avance nos estudos da 

subjetividade, “é urgente sofisticar a lógica” sem, contudo, supor um sujeito fora 

da história e da ideologia. 

 

 

2.2. Pluralidade Cultural, Identidade e Hibridismo.  
 

O homem é um ser completamente adaptável. Conforme Laraia (2013, 

p. 48), “Ele foi capaz de romper as barreiras das diferenças ambientais e 

transformar toda a terra em seu habitat [...] o homem passou a depender muito 

mais do aprendizado do que a agir através de atitudes geneticamente 

modificadas”. Ao falarmos de cultura, de cultura brasileira e, sobretudo, de 

cultura amazônica somos desafiados pela própria dimensão que a temática 

proporciona e suas possíveis conduções. Embora essas discussões tenham 

norteado inúmeras e relevantes pesquisas, o conceito de cultura mostra-se 

extremamente complexo e implica numa multiplicidade de usos e significados, 

que muitas vezes reproduzem o discurso do colonizador, imbuído de vozes 

carregadas de preconceito. 

A cultura brasileira foi disseminada pelos colonizadores europeus, pela 

população indígena e pelos africanos transformados em escravos. Em seguida, 

por imigrantes japoneses, alemães, italianos, árabes, poloneses, holandeses, 

franceses, espanhóis e povos de outras nacionalidades. Por isso, “não há 

como falar de uma cultura homogênea, mas da pluralidade cultural em que 

vivemos. É preciso considerar a extensa região geográfica do Brasil, a qual 

possui diferenças econômicas, sociais, culturais e climáticas” (CHEDIAK, 2015, 

p. 29).  

A expressão aceita como a mais representativa da cultura amazônica 

encontra suas raízes na cultura do mundo rural, de predominância ribeirinha, 

“seja quanto aos seus traços de originalidade, seja como produto da 
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acumulação de experiências sociais e da criatividade de seus habitantes” 

(LOUREIRO, 1995, p. 55). Historicamente, os grupos humanos que foram se 

estabelecendo na Amazônia, no decorrer dos séculos, construíram um sistema 

de vida e trabalho ribeirinho e extrativista, pautado pelas adversidades 

(logística e ambiental), e o isolamento característico da região.  

Nesse processo, o caboclo se constituiu, ao longo do tempo, um 

elemento-chave face ao saber acumulado sobre o habitat natural. Da mesma 

forma, a persistência da cultura ribeirinha face às outras contribuições que 

viriam a ocorrer nas últimas décadas, operou de forma decisiva sobre esse 

universo isolado, no sentido de conferir à população que nele vive 

características singulares que se diferenciam no conjunto da sociedade 

nacional.  

Diante disso, podemos dizer que as culturas são constituídas a partir 

de experiências e estas se dão numa relação dialógica que envolve épocas e 

contextos diferentes, o presente e o passado. Tudo que o homem faz ele 

aprendeu com os seus semelhantes e isso não decorre de imposições 

originadas fora da cultura. Os modos de organização econômica, as crenças e 

práticas religiosas, os costumes são elementos identificadores da cultura de um 

povo. Manuela Carneiro da Cunha no livro “Antropologia do Brasil – Mito, 

história, etnicidade” (1986), enfatiza que a cultura não é algo dado, mas algo 

que está constantemente se reinventando, recompondo, investido de novos 

significados.  

Para Homi Bhabha (2013), nenhuma cultura pode ser jamais unitária 

em si mesma, nem simplesmente dualista do ponto de vista da relação do “eu” 

com o “outro”. O mesmo autor defende que existe um terceiro espaço chamado 

de “entre-lugares” onde os sujeitos se formam. Esse “entre-lugares” se 

apresenta como uma espécie de “excedentes da soma” das partes da diferença 

que, na maioria das vezes, são expressas como raças, classe, gêneros e 

outros. 
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É esse o campo onde se dão as discussões em torno das diferenças 

culturais11, daquilo que pode ou não ocupar os mesmos espaços já dominados 

por uma cultura entendida como “refinada” ou elitista, numa visão colonialista. 

Em outras palavras, emergem, a partir das concepções desse terceiro espaço, 

posicionamentos e atitudes que tentam, entre os seus objetivos, encurtar as 

distâncias entre o público composto pelas minorias e os grupos considerados 

de elite; que tenta aproximar os discursos de populações estigmatizadas, por 

ordens diversas, aos espaços institucionalizados do saber e do poder, 

representados, em sua grande maioria, por instituições e aparatos do Governo, 

organizações e pela mídia.  

Não se trata de descaracterizar nenhuma cultura em detrimento de 

outra, mas de buscar compreender o que está por trás das diferenças culturais 

que marcam uma sociedade, ou como se constituem e se perpetuam os traços 

característicos da identidade cultural de uma comunidade específica, e quais 

estratégias são utilizadas por seus integrantes para a continuidade dos modos 

tradicionais de vida, diante das transformações que emergem nas sociedades 

globalizadas, visto que “a cultura [de um povo] só emerge como um problema, 

ou uma problemática, no ponto em que há uma perda de significado na 

contestação e articulação da vida entre classes, gênero, raças e nações” 

(BHABHA, 2013, p. 69). 

E são justamente as perdas de significados e valores que vêm 

ocorrendo com muita frequência ultimamente. No contexto da construção de 

barragens, podemos observar tais fenômenos, nitidamente, através do 

desequilíbrio e desajustamento do modo de vida na beirada dos rios, que era 

mantido pelas populações ribeirinhas, agora, afetadas por esse tipo de 

empreendimento. Portanto, notamos a necessidade de uma discussão mais 

aprofundada, sobre o assunto, a partir das consequências provocadas pela 

construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira, em Porto 

Velho/RO, aos moradores da comunidade de São Domingos (nosso objeto de 

estudo) e ao seu espaço vivido. 

                                                           
11 Em Bhabha (2013), as diferenças culturais são processos de significações através dos quais 
a afirmação da cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção de 
campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade. 
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Neste estudo, apresentamos os conceitos de identidade cultural à luz 

de autores que compreendem a identidade como algo que está em constante 

movimento, a exemplo de Stuart Hall (2014), Homi Bhabha (2013) e Zygmunt 

Bauman (2001; 2005), que não tratam a cultura como um produto estabelecido, 

mas como um conjunto de patrimônios constituídos, que se reinventam e se 

ressignificam no curso das gerações. Também recorreremos aos estudos de 

Antônio Carlos Diegues (2007), Terezinha Fraxe (2000) e Charles Wagley 

(1988) sobre a identidade de populações tradicionais no Brasil e, sobretudo, na 

Amazônia, por apresentarem relevante contribuição a esta pesquisa. 

A identidade sob a perspectiva existencialista pode ser entendida como 

algo que se move, se transforma. Algo não fixo que pode ser negociado, 

renegociado, significado ou ressignificado, dependendo do espaço e do tempo 

em que se encontra o sujeito, não sendo, pois, aquilo com o qual nascemos, 

mas, algo formado e transformado, ao longo do tempo, no interior das 

representações culturais. Para compreender esse sujeito, no centro dessas 

discussões, Hall enumera três concepções distintas. 

A primeira delas é a de sujeito do Iluminismo, segundo a qual, o centro 

essencial do “eu” era a identidade de uma pessoa, numa visão mais 

individualista, uma vez que o sujeito do Iluministmo estava baseado numa 

concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, 

unificado, dotado das capacidades de razão, consciência e ação. A identidade 

desse sujeito emergia, pela primeira vez, junto com ele, ao nascimento, e se 

desenvolvia no decorrer da vida, ao longo de sua existência, permanecendo 

essencialmente a mesma.  

Com a noção de sujeito sociológico, o indivíduo passou a ser 

concebido não mais autônomo e autossuficiente, mas, sim, dependente da 

relação com outras pessoas importantes para ele. Foi essa a concepção que 

trouxe a ideia de que a identidade dos sujeitos é formada na “interação” entre o 

“eu” e a sociedade. Uma relação na qual dialogam o mundo pessoal e o mundo 

público, nesse sentido, “a identidade, então, costura (ou, para usar uma 

metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura” (HALL, 2014, p. 11). Isso 

significa dizer que, com a noção de sujeito sociológico, mudaram-se os 

argumentos em torno da identidade desse sujeito. Se, antes, ele era 
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previamente vivido, como tendo uma identidade unificada e estável, agora, está 

se tornando fragmentado, composto de várias identidades. 

Decorre daí a terceira concepção, que é a de sujeito pós-moderno, 

conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, permanente, imóvel, pelo 

contrário, a identidade torna-se uma “celebração móvel”, de modo que: 

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas em torno de um 
“eu” coerente. Dentro de nós, há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se 
sentimos que temos uma identidade unificada desde o 
nascimento até a morte é apenas porque construímos uma 
cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora 
“narrativa do eu” (HALL, 2014, p.12). 

 

A esse respeito, Bauman (2001) aborda a questão da identidade como 

fruto da contemporaneidade e compartilha a ideia de que a identidade entra no 

campo das “negociações”. Através de uma sociedade cada vez mais 

consumista, ter identidade é poder usufruir da liberdade de conseguir comprar 

aquilo que todos compram em atendimento a uma “tendência”, modos de 

comportamento e de vida pré-determinados por aparatos que regulam e 

orientam o dia a dia das pessoas, como é o caso da mídia. Essa liberdade se 

materializa pelo livre arbítrio e, sobretudo, pelo poder de compra e de escolha 

do sujeito, afinal “é a capacidade de ir às compras no supermercado das 

identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 

selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado” (BAUMAM, 

2005, p. 107). 

Ao menos tem sido essa a posição ideológica assumida por muita 

gente. Numa sociedade de consumo, compartilhar a dependência de 

consumidor “a dependência universal de compras” tem se revelado como 

condição primordial das liberdades individuais, da liberdade de ser diferente e 

ter “identidade”. Todavia, ao tratarmos da identidade de populações 

tradicionais, ou comunidades que habitam as margens dos rios na Amazônia, 

lembramos que uma das principais características da identidade dessas 

populações é justamente a ausência do consumismo, observado nos espaços 
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urbanos. Embora as duas culturas (urbana e rural/ribeirinha) interpenetrem-se 

mutuamente, ambas são relativamente distintas.  

Segundo Diegues (2007), essas comunidades existem por um largo 

período de tempo, e a utilização comum (comunitária) de determinados 

recursos, como os peixes, as plantas medicinais da floresta, além de produtos 

do extrativismo vegetal, e a área de cultivo agrícola, na beirada dos rios 

(agricultura de Várzea), são as bases de sua organização. Essas comunidades, 

 

Desenvolveram formas particulares de manejo dos recursos 
naturais que não visam diretamente o lucro, mas a 
reprodução social  e cultural . Desenvolveram também 
percepções e representações em relação ao mundo natural, 
marcadas pela ideia de associação com a natureza e 
dependência de seus ciclos. (DIEGUES, 1993, p. 45) [grifo 
nosso] 

 

Ao realizar estudos sobre a adaptação do homem ao ambiente tropical, 

principalmente, na Amazônia, Charles Wagley (1988) escolheu uma 

comunidade12 situada, no Baixo Amazonas, na confluência dos rios Negro e 

Solimões, como objeto de estudo, mas deixou claro: “Qualquer comunidade da 

Amazônia brasileira conviria aos nossos propósitos, como laboratório de 

estudos de uma cultura regional e da forma como ela é preservada por um 

grupo de habitantes da Amazônia” (WAGLEY, 1988, p.44). 

Os traços característicos da identidade das populações ribeirinhas da 

Amazônia estão refletidos nos mitos, nas lendas, nas produções artísticas e 

padrões culturais herdados dos indígenas nativos. Apesar de todo o esforço 

empreendido pelos missionários para transformá-los em católicos, muitos 

brasileiros de comunidades que se estabeleceram nas áreas interioranas da 

Amazônia conservam, ainda hoje, as crenças populares de origem indígena, 

também sob forte influência dos nordestinos, que migraram para a região, mais 

especificamente no período da borracha. Uma transmissão de saberes e 

costumes que vem se sustentando pela presença da oralidade.  

                                                           
12 A comunidade recebeu o nome fictício de Itá, em alusão a uma aldeia real Baixo Amazonas. 
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Como afirma Loureiro (1995), as circunstâncias da vida amazônica vêm 

regulando as relações particulares entre os homens e com o meio, tanto no que 

diz respeito às necessidades básicas de produção e consumo, para a 

manutenção da vida (incluindo os bens de caráter utilitário como casas e 

barcos entre outros), quanto para a manutenção de um processo 

dominantemente oralizado de transmissão cultural. Neste contexto, os 

ribeirinhos se consideram parte da natureza, nem inferior nem superior às 

outras criaturas, se posicionam e “acreditam que as almas dos seres humanos 

sejam capazes de penetrar nos corpos de animais e vice-versa, e que os 

espíritos de animais possam exercer um importante controle sobre o destino 

dos homens” (FRAXE, 2000, p. 41). 

Aí se manifesta a subjetividade do ribeirinho. Como define Woodward 

(2013), a subjetividade sugere a compreensão que temos sobre o nosso eu. O 

termo envolve os pensamentos e as emoções conscientes e inconscientes que 

constituem nossas concepções sobre quem nós somos. Para vivermos nossa 

subjetividade, precisamos estar ligados a um contexto social, no qual a 

linguagem e a cultura dão significados à experiência que temos de nós 

mesmos e na qual nós adotamos uma identidade, ou a ideia de que temos uma 

identidade se materializa. São “as posições que assumimos e com as quais 

nos identificamos que constituem nossas identidades” (WOODWARD, 2013, p. 

56). E isso só é possível por meio da linguagem, como esclarece Brandão: 

  

É porque constitui o sujeito que a linguagem pode representar 
o mundo: porque falo, aproprio-me da linguagem, instauro a 
minha subjetividade e é enquanto sujeito constituido pela 
linguagem que posso falar, representar o mundo. (1998, p. 36 e 
37). [grifo nosso] 

 

É a partir desta criação e da recriação dos universos culturais, fazendo 

uso da linguagem e no exercício da subjetividade, que o homem tece os 

mundos sociais contidos de símbolos e significados que serão aprendidos uns 

com os outros. Nesta relação, asseguram-se associações diversas, mesclas de 

culturas ou formas sociais dando lugar ao que Canclini (2011/2013) e Hall 

(2014) definem como hibridismo ou hibridação. Em relação ao assunto, 

Canclini (2011) argumenta: 
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Hibridação designa um conjunto de processos de intercâmbios 
e mesclas de culturas, ou entre formas culturais. [...] 
Historicamente sempre ocorreu a hibridação, na medida em 
que há contato entre culturas e uma toma emprestado 
elementos das outras. No mundo contemporâneo, o incremento 
de viagens, de relações entre as culturas e as indústrias 
audiovisuais, as migrações e outros processos fomentam o 
maior acesso de certas culturas aos repertórios de outras. Em 
muitos casos, essa relação não é só de enriquecimento, ou de 
apropriação pacífica, mas conflitiva. Fala-se muito, nos ultimos 
anos, de “choque” entre as culturas13.  

 

Hall (2014) também se reporta às constantes migrações para falar do 

hibridismo, ou das culturas híbridas, citando a “negociação” que essas pessoas 

acabam fazendo ao se deslocarem para outros lugares. “Elas são obrigadas a 

negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 

assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades” (HALL, 

2014, p. 52). É uma relação de troca, pois carregam consigo os traços 

culturais, as tradições, as marcas linguísticas e histórias particulares pelas 

quais foram marcadas, “emprestando-os” aos novos “parceiros” de comunidade 

e assimilando o que eles têm. Nesse sentido, nas culturas híbridas, as pessoas 

são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, 

pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas” e não a uma casa 

particular, fechada ao seu próprio mundo.  

Atendendo aos conceitos de Pluralidade Cultural, Identidade, 

Subjetividade e Hibridismo, aqui abordados, entendemos que podemos aplica-

los, com propriedade, neste estudo, em especial, por se tratar de uma 

comunidade essencialmente amazônica, com transformações significativas 

observadas no sistema tradicional de vida de seus moradores, e no espaço 

vivido, acarretando prejuízos sociais, ambientais, e culturais entre outros. 

 

 

2.3. Desterritorialização e Reterritorialização. 
 

                                                           
13 Entrevista concedida ao site http://www.edusp.com.br/cadleitura. Acesso em 07/01/2016. 



 

48 
 

Os processos de Desterritorialização e Reterritorialização são amplos e 

afetam, direta ou indiretamente, diversos aspectos da vida humana. Antes de 

darmos prosseguimento ao tema, faremos um breve percurso sobre os 

conceitos de território, a partir das explicações de Haesbaert (2009) e Diegues 

(1993 e 2007) sobre o assunto.  

A história da concepção de território remete a duas principais vertentes 

interpretativas, que tradicionalmente seguiram em direções opostas. A primeira 

delas foi denominada por Haesbaert de “naturalista”.  

Ela vê o território num sentido físico, material, como algo 
inerente ao próprio homem, quase como se ele fosse uma 
continuidade do seu ser, como se o homem tivesse uma raiz na 
terra – o que seria justificado, sobretudo, pela necessidade do 
território, de seus recursos, para a sua sobrevivência biológica. 
Esta visão levou muitos a defender a tese de que teríamos uma 
“impulsão inata” para a conquista de territórios, e que o 
crescimento de uma civilização [...] estaria diretamente 
relacionado à expansão territorial. (HAESBAERT, 2009, p. 118) 

 

A outra vertente, segundo o autor, também valoriza a ligação do 

homem com a terra, mas segue uma interpretação envolvendo o campo dos 

sentidos e da sensibilidade humana, que seriam particularmente moldados pela 

natureza ou pela paisagem ao seu redor. Essa concepção de território 

sobrevaloriza a ligação afetiva, emocional existente entre o homem e o meio 

ambiente. Também nesse sentido, o território representa a base para a 

sobrevivência física das populações, para o equilíbrio e a harmonia homem-

natureza, onde cada grupo social estaria profundamente enraizado a um lugar 

ou a uma paisagem com a qual particularmente se identificaria. 

A noção de território em Diegues (1993) é explicada no contexto das 

relações sociais existentes entre as populações tradicionais e com os espaços 

de reprodução econômica e cultural nos quais essas comunidades se mantêm 

organizadas. Além do espaço de reprodução econômica, e das relações 

sociais, o território é o “lócus” das representações e do imaginário mitológico 

dessas comunidades tradicionais.  
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O território, ocupado durante gerações, não é definido somente 
pela extensão territorial e os recursos naturais nele existentes, 
mas também pelos símbolos que representam a ocupação de 
longa data, como os cemitérios, as roças antigas, os caminhos 
e também os mitos e as lendas . (DIEGUES, 2007, p. 2) [grifo 
nosso] 

 

Em estudo realizado a partir das modificações provocadas pela 

construção da barragem de Anagé, no rio Gavião, região de Vitória da 

Conquista – BA, Rocha e Costa (2010) abordam a questão da 

desterritorialização/reterritorialização também a partir das concepções de 

território. A construção de barragens tende a romper a organização espacial 

das populações do entorno do empreendimento com sua região e seu território. 

Esse rompimento ocorre em virtude da construção da barragem quando os 

habitantes locais passam a se relacionar com outros territórios impostos, de 

forma autoritária, por essa dinâmica. Como resultado: 

 

As atividades econômicas, a vida social e as demais relações 
das populações remanescentes locais se alteram no confronto 
com o novo e desconhecido ambiente artificialmente produzido, 
enquanto que as populações desterritorializadas vão sofrer 
alterações em seus novos espaços para os quais foram 
remanejadas. (p. 1) 

 

Esse desajustamento dos modos de vida também é citado por Candido 

(2010) ao tratar das modificações ocasionadas a grupos ou comunidades que 

tiveram seus territórios afetados por grandes projetos em face da civilização 

urbana e interesses capitalistas. Normalmente, as populações que são 

obrigadas a abandonar seus territórios ou migrar para outras regiões buscam 

como fatores de persistência14 manter, em suas novas localidades, a 

conservação dos modos tradicionais de vida como fator de defesa grupal e 

cultural, embora, na prática, os resultados nem sempre sejam positivos.  

A própria noção de desterritorialização se constitui num espaço em que 

tudo se constrói, destrói e reconstrói, repetidamente. Assim, a cada momento, 

                                                           
14 “São fatores de persistência, ou permanência, os que contribuem para a continuidade dos 
modos tradicionais de vida; e de transformação, os que representam a incorporação aos 
padrões modernos”. (CANDIDO, 2010, p. 232) 
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diferentes tipos de representações se materializam, se organizam e 

reorganizam nos territórios, como resultado de acontecimentos de ordem 

econômica, cultural, política e até mesmo religiosa. Semelhantemente ao caso 

da barragem de Anagé, na Bahia, citamos a construção da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio, no rio Madeira, em Porto Velho, por ser esse o principal 

acontecimento, da última década, que trouxe mudanças significativas ao modo 

de vida de comunidades ribeirinhas ao longo do rio Madeira/RO, entre elas, a 

comunidade de São Domingos (nosso objeto de estudo) que serviu de base 

para esta pesquisa.  

Para ilustrar o cenário de mudanças que passou a se estabelecer no 

entorno da usina de Santo Antônio, alterando a vida de seus moradores, em 

diferentes aspectos, após a construção da barragem, transcrevemos, abaixo, o 

depoimento de um ex-morador da comunidade de São Domingos: 

 

A história daqui, todo mundo tem a sua história né. [...] Todo 
mundo foi criado junto, todo mundo conhece o perfil de cada 
um. Bom, a grande perda aqui, eu acho que vai tê 70 por cento 
de perca, porque a pescaria aqui na cachoeira nóis não vamu 
mais pudê pescá. Vai tê uma área de risco que nóis não vamu 
pudê pescá né. Então, isso aí vai acabá pra nóis né. 
Praticamente vai tê época que nóis vamu tê que comprá o 
pescado pra cumê, né. [...] Até agora, a gente ainda tá aqui né, 
e a minha maior tristeza foi no dia que eu entregue i os 
documento da terra pra MESA 15. Mais de meio século né,  
até agora, a maió emoção que eu senti foi no dia da  
entrega do documento pra eles . Essa foi a minha maió 
emoção ainda, porque até agora, a gente que conviveu esse 
tempo todim aqui, a gente ainda tá acreditando que vai ficá 
aqui16. [grifo nosso] 

 

O depoimento do ribeirinho é bastante revelador e atravessado por 

diferentes vozes. No entanto, não faremos uma análise aprofundada da 

sequência do enunciado, pois o nosso objetivo, por enquanto, é exemplificar 

                                                           
15 Concessionária Madeira Energia S/A. 
16 Arnaldo da Silva Lima. Depoimento concedido ao documentário “Para onde o destino 
mandar”, gravado em 2008, como trabalho de conclusão de curso de graduação em 
Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. 
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como os processos de desterritorialização são dolorosos e desgastantes. 

Chamamos a atenção para o discurso de resistência, no fim do depoimento: 

“até agora, a gente que conviveu esse tempo todim aqui, a gente ainda tá 

acreditando que vai ficá aqui”, e para como as relações sociais e de produção 

dos meios de subsistência são constitutivas do “Território”. Isso é evidenciado 

nos seguintes trechos: “Todo mundo foi criado junto, todo mundo sabe o perfil 

de cada um” e “vai tê uma área de risco que nóis não vamu pudê pescá, né. 

Praticamente vai tê época que nóis vamu tê que comprá o pescado pra pudê 

cumê”, além de outras falas, ao longo do excerto. 

Conforme se altera a concepção de território, o fenômeno da 

desterritorialização se redefine, pois o mesmo “acompanha a problemática do 

território com suas fronteiras, que podem ser: fronteiras estatais, na qual o 

território é político, a hibridação cultural, que remete o território simbólico e 

entre outros” (ROCHA E COSTA, 2010, p. 3).  

Diversas características do mundo globalizado promovem o fenômeno 

da desterritorialização, conforme comenta Ianni (2002), a capacidade de formar 

e informar, também de induzir e seduzir que os meios eletrônicos possuem; a 

organização de um sistema financeiro internacional, em conformidade com as 

exigências da economia capitalista; o vínculo de dependência entre as relações 

econômicas mundiais e as grandes corporações, ou conglomerados 

multinacionais; a transformação do inglês em língua universal; e as respostas 

do capital aos cenários de crises. Como exemplo, o setor de serviços veio se 

solidificar a partir da década de 197017, após a crise da superprodução, na 

segunda metade do século XX. O capital passou a buscar táticas fora da 

economia tradicional para encontrar meios de manutenção, reprodução e 

combate à sua própria crise. Então, neste sentido: 

 

                                                           
17 A partir desse período, a globalização veio acompanhada pela mundialização do capital 
financeiro. O papel das corporações no modo capitalista de produção determina a estruturação 
e a manutenção do modo de produção e reprodução capitalista. O que sustenta o grande 
capital são as corporações empresariais, que são o sustentáculo da internacionalização da 
economia. Essas corporações e megaconglomerados determinam um novo quadro 
macroeconômico e político-institucional de alcance planetário e estipulam padrões de 
organização social do trabalho, de alcance mundial. Alves et al. (2009) 
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O capital não se opõe e não apresenta nenhum motivo 
contrário à penetração no setor de serviços, mesmo que para 
isto tenham que ser destruídas vidas inteiras. O fundamental 
para o capital é que haja sempre novos campos de exploração 
e expropriação, pois é nesta perspectiva que surgem os lucros, 
os quais sustentam o modo capitalista de produção. [...] Tais 
características da globalização promovem uma espécie de 
desterritorialização generalizada , dissolvendo fronteiras, 
deslocando as coisas, desenraizando gentes, ideias, culturas, 
religiões, línguas e modos de ser. (ALVES et al. 2005, p. 3) 
[grifo nosso] 

 

Logo, a sociedade global desterritorializa quase tudo o que encontra a 

sua frente, aquilo que se mantém territorializado já não se apresenta mais 

como a mesma coisa de antes, pois muda de aspecto e adquire novos 

significados. Onde existe desterritorialização há também a reterritorialização. 

Se, numa perspectiva culturalista, segundo Haesbaert (2009), a 

desterritorialização é percebida a partir de uma leitura do território como fonte 

de identificação cultural, uma referência simbólica que perde sentidos e se 

transforma em um “não-lugar”, estes “não-territórios”, culturalmente 

constituídos, perdem o sentido/o valor de espaços aglutinadores de 

identidades. Na medida em que as pessoas não mais se identificam simbólica 

e afetivamente com os territórios, por motivos diversos, elas podem mudar de 

referência espacial-identitária com relativa facilidade.  

Nesse contexto, o indivíduo primeiro se desterritorializa, para depois se 

reterritorializar, então, a reterritorialização é uma tentativa dos indivíduos 

desterritorializados de buscar novos lugares, numa projeção do território 

anterior, que sofreu os impactos provocados por dinâmicas de caráter variado. 

É o que observamos neste depoimento, no qual o ex-morador ribeirinho 

demonstra preocupação com os demais membros da comunidade, ao relatar o 

cenário de incertezas, por conta do remanejamento forçado da comunidade: 

 

[...] Eu, sinceramente, me sinto feliz tando aqui, quando eu 
chego aqui que boto os pés aqui, parece assim que eu crio 
uma nova vida. [...] Nasci e me criei aqui, trabalhador daqui [...] 
e nunca parei, passei muitos ano da minha vida trabalhando 
aqui. A saudade daqui e a dor de largar isso aqui. Tenho o 
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registro de foto, bati de tudo pra guardá mesmo, porque sei que 
futuramente isso aqui não vai se vê mesmo. Até mesmo 
acesso não se vai tê, né. [...] Tô vivendo os últimos momento 
na verdade dessa história, vai ser interrompido e t odo 
mundo vai começá de novo . Eu espero que todo mundo 
saia dessa pra melhó né?  [...] Agora, com certeza, por mais 
boa que seja, eles nunca vão apagá essa memória e essa vida 
que eles tiveram aqui. Isso aqui é tudo .18 [grifo nosso] 

  

A preocupação do ex-morador da comunidade de São Domingos 

evidencia, primeiramente, o fenômeno da desterritorialização e suas 

implicações de caráter material e imaterial. Além do remanejamento forçado, o 

que materializa a sensação de perda, o ribeirinho ainda vê o seu “espaço de 

moradia” se descaracterizar, frente às modificações da paisagem, como 

expressa na fala: “tenho o registro de foto, bati de tudo pra guardá mesmo, 

porque sei que futuramente isso aqui não vai se vê mesmo. Até mesmo acesso 

não se vai tê né”. Em seguida, o mesmo morador, demonstra certa ansiedade 

diante do futuro, que é incerto (a tentativa de relocalização ou 

reterritorialização) para os membros da comunidade, é o que vem explícito em: 

“Eu espero que todo mundo saia dessa pra melhó né? [...] Agora, com certeza, 

por mais boa que seja, eles nunca vão apagá essa memória e essa vida que 

eles tiveram aqui”, ou seja, nenhuma tentativa de continuar a vida, em outros 

territórios, vai trazer de volta o modo de vida, que levavam anteriormente, os 

bens simbólicos e representações constitutivos do espaço que foi 

“desarrumado”. Nesse processo de reajustamento das formas de reprodução 

econômica e cultural, os grupos tendem a sofrer muito. Mesmo diante das 

estratégias de resistência, essa situação sugere desequilíbrio, ou instabilidade 

entre os traços que vão sendo abandonados e outros que não podem ser 

satisfatoriamente incorporados, “em semelhante conjuntura, o apego a certas 

formas tradicionais de vida, como recurso de sobrevivência grupal e cultural, 

manifesta-se de maneira dúbia, exprimindo crise” (CANDIDO, 2010, p. 252). 

                                                           
18 Cleverson da Silva Naboa. Depoimento concedido ao documentário “Para onde o destino 
mandar”, gravado em 2008, como trabalho de conclusão de curso de graduação em 
Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. 
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É bem verdade que a desterritorialização se apresenta na condição de 

um processo destruidor, enquanto a reterritorialização assume um caráter 

construtor. Os dois fenômenos são simultâneos, completam-se 

incessantemente, e são característicos das sociedades globalizadas. Na 

verdade, os processos de produção do território se fazem na construção ou 

destruição do território. É preciso deixar claro que a desterritorialização não 

significa a extinção ou o fim do território, o que acontece é uma “desarrumação” 

do território anterior (antigo), e este passa a assumir uma nova forma de 

produção de significados e reprodução social dos novos espaços, como define 

Canclini (2013, p. 309) em “certas relocalizações territoriais relativas, parciais, 

das velhas e novas produções simbólicas”, ou reterritorialização.  

Quando não há uma identificação com o lugar, ou a reprodução social 

do novo território se mostra muito desigual não favorecendo a permanência de 

elementos constitutivos do modo de vida anterior, aqueles que sofreram com a 

desterritorialização ficam sem “uma nova territorialidade”, enquanto isso, vão 

garantindo, de alguma forma, a continuidade de suas vidas.   

 

 

2.4. A Mídia e a Construção de Significados. 
 

A mídia19 está presente, em diferentes formas, no cotidiano das 

sociedades. Mesmo em comunidades de difícil acesso, como as ribeirinhas na 

Amazônia, lá está ela, através de um simples rádio a pilha, ou até mesmo da 

TV. Seja para alcançar o entretenimento ou a notícia, o homem busca, é 

atraído por ela, envolve-se, e deixa-se envolver pela mídia. No chamado 

mundo “interativo”, intensificam-se cada vez mais as políticas de acesso à 

internet20, com isso, é cada vez maior o número de pessoas conectadas à 

                                                           
19 Tomamos o conceito de mídia em Charaudeau (2006). Para o autor, mídia são empresas de 
fabricar informação através do que se pode chamar de máquina midiática. As mídias dirigem-
se ao maior número de pessoas e articulam: ideologias, efeitos de sentidos, instauram 
poderes, e atuam mediante “jogos de verdades”.  
20 Segundo pesquisa do Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (Cetic.br), realizada em 2014 e divulgada no último mês de setembro (2015), no 
Brasil, o acesso à internet chegou a 50% das residências. Cerca de 81,5 milhões de brasileiros 
acessam pelo aparelho celular. Disponível em 
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Web, acessando todos os tipos de informações, e em qualquer lugar do 

mundo, para isso, basta que tenham, apenas, um aparelho celular com as 

modernas tecnologias.  

Essa foi uma questão já colocada por estudiosos do tema como Roger 

Silverstone (2002) que, ao descrever as mudanças decorrentes nos meios de 

comunicação a partir do século XX, destacou o crescimento global da internet 

como instrumento essencial para a vida cotidiana21, aliado a objetos como o 

telefone, o rádio, a televisão, além do cinema que se tornaram instrumentos de 

consumo de massa. 

Para este autor, é preciso buscar entender a mídia como um processo, 

e isso implica um reconhecimento de que este processo é fundamentalmente 

político ou talvez, mais estritamente, econômico. Trata-se de uma discussão 

tão somente em torno da busca pelo poder: 

 

O poder que a mídia tem de estabelecer uma agenda. O poder 
que ela tem de destruir alguém. O poder que tem de influenciar 
e mudar o processo político. O poder de capacitar, de animar. 
O poder de enganar. O poder de mudar o equilíbrio de forças: 
entre Estado e Cidadão; entre país e país; entre produtor e 
consumidor. [...] Trata-se apenas de propriedade e controle: o 
quem, o quê e o como. Trata-se do gotejar da ideologia . 
(SILVERSTONE, 2002, p. 267) [grifo nosso] 

 

É impossível escapar à presença da mídia. Isso significa dizer que 

estamos cercados por ela, e ela se mantém uma presença constante em 

nossas realidades cotidianas, enquanto ligamos e desligamos, indo de um 

espaço midiático a outro, do rádio para o jornal impresso, para o telefone. Da 

televisão, para o aparelho de som, ou a internet, em público ou privadamente, 

sozinhos, reservados em nossos lares, ou com os outros. Os textos produzidos 

nessa instância ideológica compreendem elementos culturais e funcionam 

como instrumentos de poder, ocupando espaços privilegiados nas sociedades.  
                                                                                                                                                                          

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/09/pela-1-vez-acesso-internet-chega-50-das-casas-
no-brasil-diz-pesquisa.html. 
21 Conforme Fogolari (2002), o cotidiano é o espaço de compreensão do percurso simbólico e 
das relações de poder que aí se embricam. É na vida cotidiana que o homem coloca em 
funcionamento todos os seus sentidos, capacidades intelectuais, habilidades manipulativas, 
sentimentos, paixões, ideias, ideologias. 
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A consolidação da ideia de que vivemos em conexão com outras 

culturas, constituindo relações cada vez mais dinâmicas, depende da mídia e 

de seus instrumentos. Certamente, essa multiplicidade de formas e 

possibilidades de acesso à informação trouxe muitos ganhos, principalmente, 

no que diz respeito à interatividade. Contudo, essas relações, constituídas em 

rede, também precisam de análises cuidadosas. Uma das teorias mais 

difundidas e que dão margem para tais análises é a do chamado “pensamento 

único”, como definem Echaniz e Pagola (2007, p. 23) no livro Ética do 

Profissional da Comunicação:  

 

Trata-se da tradução em termos ideológicos, da pretensão 
universal dos interesses de um conjunto de forças econômicas, 
em especial, as do capital. Segundo o mesmo raciocínio, esse 
pensamento impede qualquer reflexão livre à margem do 
estabelecido pelas gigantescas instituições econômicas da 
globalização. Essas organizações impõem preceitos na forma 
de ideologia, opiniões, hábito de comportamento e modos de 
vida. 

 

Esses ideais são transmitidos e difundidos por intelectuais, autoridades 

políticas, empresas jornalísticas ou até mesmo pela publicidade nos meios de 

comunicação, criando uma falsa ideia de democracia, como defendem Echaniz 

e Pagola (2007, p. 25) “o sistema global destrói com inusitada rapidez o que lhe 

faz concorrência e lhe subtrai o poder”. Nesse sentido, a mídia atua fornecendo 

referências para a produção e disseminação de significados que serão 

importantes para a condução da vida das pessoas e a manutenção do senso 

comum, porque a mídia depende do senso comum, ela o reproduz, recorre a 

ele sempre que necessita, mas também o explora e o distorce.  

É a partir dos espaços, onde opera a mídia, que vamos concentrar 

parte de nossas observações, já que convivemos em sociedade e em um 

tempo caracterizado por alguns teóricos como a “era da informação”. Não 

estamos deslocados e nem fora do contexto onde atua a mídia, somos 

influenciados por ela, assim como mantemos uma relação de interdependência 

com a mídia. Nós também nos movemos em espaços midiáticos, tanto na 

realidade como na nossa imaginação, tanto material quanto simbolicamente.  
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Portanto, estudar a mídia é procurar entender a relação existente entre 

a sociedade e os espaços midiáticos, bem como investigar e compreender 

quais são os possíveis efeitos de sentidos produzidos a partir dos discursos 

que circulam nesses espaços, ocupados pela mídia, e como as pessoas agem 

diante da busca pelo poder da palavra e a hegemonia com que grupos, 

organizações e instituições, que representam a classe dominante, travam suas 

batalhas na pretensão de manter o controle ideológico sobre as classes 

subalternas.  

Na visão de Gramsci (1978) apud Meondonça (1998), a hegemonia 

significa a capacidade que as classes dominantes possuem de dirigir através 

do consenso (e não do uso da coerção e da força, embora sejam usadas 

quando se faz necessário) a vida intelectual, cultural e social de uma 

determinada sociedade, buscando, desta forma, se manter no poder 

exatamente pelo fato de que as ideias que circulam na sociedade são aquelas 

de interesse da classe dominante. Logo:  

 

A construção da hegemonia e a incorporação das ideias das 
classes dominantes ocorrem no nível das representações, ou 
seja, a partir do momento em que se pode explicar com os 
termos definidos e postos em circulação pelo bloco do poder as 
várias faces da experiência social: a vida social, cultural e 
mesmo individual. A eficiência da hegemonia ocorre 
principalmente pelo fato de atuar desde dentro, ou seja, a partir 
da sua operacionalidade na vida cotidiana dos indivíduos . 
(MENDONÇA, 1998, p, 30) [grifo nosso] 

 

Essa busca pelo poder da palavra, que travam as classes dominantes, 

e pelo direito de falar e ser ouvido, muitas vezes negado aos indivíduos que 

integram as classes populares e comunidades subalternas se dá num espaço 

marcado por conflitos. Aliás, essas negociações serão sempre marcadas por 

conflitos e serão nos espaços públicos contemporâneos, segundo Resende 

(1999), aqui compreendidos como os espaços midiáticos, o lugar onde vão se 

negociar saberes e poderes, ou, ainda, a maneira como se articulam forças e 

interesses em um mundo regido pelos meios de comunicação.  
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Trazemos para essa discussão as contribuições de Fogolari (2002) 

que, na obra “O visível e o invisível no ver e no olhar a telenovela: Recepção, 

mediação e imagem”, traça um estudo criterioso sobre as relações que se 

estabelecem entre a telenovela (enquanto gênero televisivo e produto da mídia) 

e a sociedade. O parâmetro de análise da autora são as práticas culturais dos 

sujeitos (personagens e telespectadores), que tem suas identidades refletidas e 

discutidas nos folhetins eletrônicos. A autora busca fazer uma descrição e 

análise de algumas telenovelas exibidas na Rede Globo de televisão, entre 

1988 e 2001, sendo que a principal obra analisada é a trama “Terra Nostra22”, 

escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida, no horário das 20h, entre setembro 

de 1999 e junho de 2000. 

Evidentemente, os meios de comunicação não são os únicos 

instrumentos a oferecer referências para a produção de significados e propor 

caminhos para a condução da nossa vida cotidiana, pois conforme Fogolari 

(2002, p. 47) “os valores por eles propostos e vivenciados são também o 

resultado de processos interativos partilhados junto à família, à escola, aos 

partidos, às associações, enfim, à vida social”. Da mesma forma que somos 

influenciados pelos discursos presentes na mídia, somos também agentes 

sociais de um processo no qual podemos negociar os sentidos que nos são 

impostos diariamente. Daí porque o cotidiano é, de forma privilegiada, espaço 

de (res)significação de sentidos da vida e suficientemente capaz de oferecer 

subsídios para a compreensão da dinâmica das sociedades.  

Nessa perspectiva, a autora aborda o tema da mediação como um 

ponto fundamental para a compreensão de questões que envolvem a relação 

homem/mídia, na contemporaneidade. Do ponto de vista cognitivo, “a 

mediação equivale ao sistema de regras e operações aplicadas a qualquer 

conjunto de fatos ou de coisas pertencentes a planos heterogêneos da 

realidade para introduzir uma ordem” (FOGOLARI, 2002, 52). Sob esse ponto 

de vista, mediação não seria, apenas, um elo entre os agentes que participam 

dos processos comunicacionais e culturais, através do uso dos meios de 

                                                           
22 A trama narrativa de Terra Nostra baseou-se na imigração italiana para o Brasil, no final do 
século XIX, acontecimento diretamente ligado à expansão do capitalismo europeu e às 
transformações das estruturas políticas, econômicas e sociais, vigentes na Europa e no Brasil, 
herdadas de um período anterior que era, na Europa, o Feudalismo e, no Brasil, a escravidão.  
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comunicação e da linguagem, mas, de forma mais profunda, um processo que 

se mostra fundamental para a construção de sentidos, no decorrer da vida 

cotidiana. Na prática, existe um espesso espaço de crenças, costumes, 

sonhos, medos, representações simbólicas, tudo o que configura a cultura 

cotidiana, que merece novos olhares, e, em uma nova abordagem, passa a 

deslocar o eixo central de debates dos meios de comunicação para as 

mediações. 

Uma tarefa um tanto difícil para a maioria de nós é lidar com a mídia. 

Somos desafiados, diariamente, a distinguir a realidade da fantasia e da ficção, 

numa impressão de que a mídia se torna a medida de todas as coisas. Embora 

saibamos que não o seja na realidade, desempenha papel relevante na 

construção de sentidos e disseminação de possíveis “verdades”, como reforça 

Gregolin (2003), para quem, o que os textos da mídia oferecem não é a 

realidade, mas uma construção que permite ao leitor produzir formas 

simbólicas de representação da sua relação com a realidade concreta. Ao falar 

da busca pela verdade, Foucault (2013) a considera apoiada sobre um suporte 

institucional, é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por toda uma 

espessura de práticas, mas também é reconduzida, pelo modo como o saber é 

aplicado e difundido em uma sociedade, o que implica estratégias, mecanismos 

e articulações para se chegar a um fim determinado.  

Logo, o efeito provocado pela mídia no imaginário coletivo é algo 

planejado, uma vez que sobre o imaginário coletivo atuam as forças 

ideológicas presentes nos diferentes meios de comunicação. Tanto que um dos 

componentes básicos no processo comunicador dos grandes meios é o papel 

que tem o público, a coletividade. Nesse sentido, “a mídia participa ativamente, 

na sociedade atual, da construção do imaginário social, no interior do qual os 

indivíduos percebem-se em relação a si mesmos e em relação aos outros. 

Dessa concepção, vem a visualização do sujeito como parte de uma 

coletividade” (GREGOLIN, 2003, p. 97).   

Como sabemos, é por meio da memória discursiva – o interdiscurso, 

que o sujeito materializa o próprio dizer, significando-se e dando sentido a sua 

fala, “dito de outra maneira, há sempre exterioridade constitutiva: o 
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interdiscurso, a memória, um já dito anterior e exterior à existência de qualquer 

dizer” (ORLANDI, 1996, p. 138). Nesse contexto de interpretação dos sentidos, 

os textos da mídia destacam-se pela forte presença da função interdiscursiva, 

pelas muitas vozes que povoam o espaço discursivo existente entre enunciador 

e leitor (o eu e o tu) na relação interpretativa. É aí, no espaço discursivo criado 

entre enunciador e leitor, que está o centro dessa relação de sentidos em 

textos da mídia, o que justifica a articulação entre os estudos de mídia e os de 

análise do discurso, pois ambos enriquecem e complementam um ao outro, por 

possuírem como objeto as produções sociais de sentidos.  

No contexto da construção das barragens, o espaço discursivo, 

existente entre instituições e a comunidade afetada pelo empreendimento, é 

permeado por conflitos e geralmente está ligado aos espaços legitimados pela 

mídia. Por isso, o nosso intuito em estudar os efeitos de sentidos propagados 

pela mídia local (sites de notícia) sobre a construção da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio, em Porto Velho/RO, levando em consideração o contexto 

histórico-social dos sujeitos pesquisados e diretamente atingidos pela obra.  
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SEÇÃO 3: NOS TRILHOS DA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO- SOCIAL 

DE PORTO VELHO 

 

 

3.1. Uma breve contextualização do rio Madeira. 
 

Considerado o principal rio do estado de Rondônia, o Madeira tem sua 

origem na junção dos rios Beni e Mamoré, em território andino, e Madre de 

Dios, no Peru. É em frente ao atual município de Nova Mamoré, localizado às 

margens da BR 425, distante cerca de 260 km de Porto Velho, na fronteira com 

a Bolívia, que os rios Beni e Mamoré se unem formando o rio Madeira. O rio 

Madre de Dios percorre os Andes peruanos e deságua no rio Beni. A BR 425 é 

o principal acesso, via terrestre, entre os municípios de Guajará-mirim e Nova 

Mamoré, interligando-os a BR 364 e, por meio dessa rodovia, ao município de 

Porto Velho, capital do estado de Rondônia. 

Na época das chuvas, que inicia no mês de outubro e intensifica-se nos 

meses de novembro e dezembro, podendo chegar até o mês de maio e 

eventualmente junho, o rio Madeira chega a uma vazão de mais de 40 milhões 

de litros de água por segundo. As primeiras cachoeiras aparecem no rio Beni, 

próximas de Cochabamba, na Bolívia, e o percurso encachoeirado abrange um 

trajeto de aproximadamente 405 km, dos quais 290 estão em território 

brasileiro.  

Na obra intitulada A Ferrovia do Diabo, Manoel Rodrigues Ferreira faz 

a transcrição do diário de uma das comissões encarregadas por demarcar os 

limites da América Portuguesa, no fim do século XVIII. O autor do diário é o 

engenheiro Francisco José de Lacerda e Almeida que teria percorrido o trecho 

encachoeirado do rio Madeira e reconhecido 17 cachoeiras23 em sua 

expedição, ele narra o seguinte: “Chegamos à ultima cachoeira chamada 

Guajará-Mirim (17ª). [...] Neste espaço, em que estão as 17 cachoeiras, que é 

de 70 léguas, gastamos 73 dias” (FERREIRA, 2005, p. 43). 

                                                           
23 As cachoeiras Jirau e Teotônio foram inundadas pelos reservatórios das usinas de Jirau e 
Santo Antônio, respectivamente, e a cachoeira Santo Antônio implodida para a construção da 
usina que leva o mesmo nome. Queiroz et. al.(2013, p. 57-58). 
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O rio Madeira, também chamado de rio dos troncos, pode ser dividido 

em dois importantes trechos24. São eles: o Alto Madeira e o Baixo Madeira. 

Esse primeiro constituído “pelos seus formadores Beni e Mamoré, que nascem 

em altitudes elevadas, correm inicialmente com acentuada declividade em 

leitos encachoeirados e quando chegam aos terrenos planos são tortuosos e 

não apresentam condições favoráveis à navegação” (SOUZA, 2004, p. 23). 

Esse trecho inicia próximo à jusante da cidade de Guajará-Mirim, localizada à 

margem direita do rio Mamoré, e termina pouco à montante da cidade de Porto 

Velho.  

 

Fotografia 1: Área de confluência dos rios Beni e Mamoré formando o rio 

Madeira. 

 
Fonte:  ANA - Agência Nacional de Águas 

 

Quanto ao Baixo Madeira, inicia na localidade compreendida pela 

antiga cachoeira de Santo Antônio e termina na cidade de Itacoatiara, no 

estado do Amazonas. Possui cinco principais afluentes dentre os quais 

destacamos dois: “Jamary e Ji-Paraná; o primeiro com aproximadamente 200 

milhas/370,4 km de extensão e o segundo com cursos de aproximadamente 

                                                           
24 NETO, Leonardo Triscuizzi. Rios da Amazônia:  coletânea de dados (pequeno roteiro). 
Niterói-RJ: Diretoria de Hidrovias e Navegação – DHN, 2001. 
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385 milhas/713 km, conhecido pelos ribeirinhos como sendo rio Machado” 

(SOUZA, 2004, p. 24).  

O rio Madeira é o mais importante afluente da margem direita do rio 

Amazonas e possui uma extensão de aproximadamente 3.240 km, dos quais, 

cerca de 1.425 km percorrem o território brasileiro.  A sua largura varia de mais 

de 400 metros a 9 km na foz, e possui uma profundidade superior a 13 metros. 

Entre a região onde estava localizada a cachoeira de Santo Antônio e a 

foz, no rio Amazonas, o rio Madeira é navegável durante o ano inteiro. 

Contudo, apresenta alguns obstáculos, no período da seca, provocados por 

assoreamentos em seu leito, o que não impede a navegação, mas exige 

maiores cuidados ao setor fluvial, nessa época do ano. Vale ressaltar que a 

bacia hidrográfica do rio Madeira tem uma área total de aproximadamente 1,35 

milhões de km², o que representa cerca de 20% da bacia amazônica, ocupando 

territórios do Brasil, da Bolívia, e do Peru. Em território brasileiro, ocupa um 

total de 548.960 km², onde estão compreendidos 88 municípios no total, sendo 

52 em Rondônia, 18 no estado de Mato Grosso, 12 no Amazonas e 6 no 

Acre25. 

A bacia hidrográfica do rio Madeira é composta por cinco bacias 

tributárias principais sendo elas as bacias dos rios Guaporé, Mamoré, Abunã, 

Jamari e Machado ou Ji-Paraná, tendo ainda a bacia do rio Roosevelt, destaca 

Oliveira (2005). Na figura, a seguir, apresentamos o mapa de Rondônia com a 

localização de cada uma delas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Informações obtidas junto ao site da ANA – Agência Nacional de Águas. Disponível em: 
http://margemdireita.ana.gov.br/default.asp. Acesso em 20/01/2016. 
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Mapa 1: Mapa das principais bacias do rio Madeira. 

 
Fonte:  SEDAM/Gov. Estado de Rondônia. 

 

O rio Guaporé nasce na região Noroeste do estado do Mato Grosso e 

adota o sentido norte. Tem sua foz no rio Mamoré, onde faz fronteira entre o 

Brasil e a Bolívia. Seus principais afluentes, em território brasileiro, margem 

direita, são os rios Galera, Sararé, Piolinho e Guariterê (no estado de Mato 

Grosso) e em território rondoniense são os rios Cabixi, Corumbiara, Verde, 

Mequéns, Massaco, Branco, São Miguel, São Domingo e Cautário. 

O rio Mamoré tem suas nascentes na cordilheira dos Andes, em 

território boliviano, e adota o sentido leste da Bolívia até a foz do rio Guaporé. 

A partir daí, ele passa a fazer fronteira entre os dois países, até encontrar o rio 

Beni, que também tem suas nascentes na cordilheira dos Andes. Os principais 

afluentes da margem direita do rio Mamoré (território brasileiro) são os rios 

Guaporé, Pacaás Novos, Ouro Preto, Lage e Novo.  

Já o rio Abunã nasce na região Sul do estado do Acre, na fronteira com 

a Bolívia, adota o sentido leste e tem sua foz no rio Madeira. O principal 

afluente da margem esquerda do rio Abunã, território brasileiro, é o rio 

Marmelo. 
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O rio Jamari, por sua vez, tem suas nascentes nas proximidades da 

serra dos Pacaás Novos, no município de Governador Jorge Teixeira e adota o 

sentido norte do estado. Um dos principais afluentes do Jamari é o rio 

Candeias, que também tem suas nascentes na serra dos Pacaás Novos, 

porém, no município de Campo Novo de Rondônia. É no rio Jamari que está 

instalada a usina hidrelétrica de Samuel, localizada no município de Candeias 

do Jamari, tendo o lago de sua represa abrangendo o território dos municípios 

de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. 

A bacia do rio Machado26 é a segunda bacia hidrográfica mais 

importante do estado de Rondônia. O rio Machado, também conhecido pelos 

ribeirinhos como Ji-Paraná, é o principal afluente do rio Madeira, dentro dos 

limites do território rondoniense. Adota o sentido norte e banha as regiões 

Sudeste, Leste e Nordeste do estado, tendo a sua foz no rio Madeira, na região 

Norte do Estado. Segundo Oliveira (2005), os maiores afluentes do rio 

Machado estão localizados na margem esquerda e os principais são os rios 

Rolim de Moura, Muqui, Urupá, Jaru, Anari, Machadinho e rio Preto. 

Por fim, o rio Roosevelt ou rio da Dúvida tem sua nascente na região 

Sudeste do estado, no planalto de Vilhena (Chapada dos Parecis) e adota o 

sentido norte. Banha a região Noroeste do estado de Mato Grosso e tem a foz 

no rio Aripuanã, que por sua vez tem a foz no rio Madeira. 

 

 

3.1.1. Os ciclos de povoamento ligados ao rio Madei ra 

 

Sobre os primeiros sinais do esforço de estabelecimento de núcleos de 

povoamento ao longo do rio Madeira, os historiadores Marco Antônio 

Domingues Teixeira e Dante Ribeiro da Fonseca (1998, p. 54) afirmam que a 

tentativa inicial de um núcleo de povoamento colonial data do século XVII, com 

a fundação de uma missão jesuítica na foz do rio Madeira, na ilha de 
                                                           
26 Segundo Souza (2004) este rio consta em carta Náutica (HERMASA) como sendo Ji-Paraná, 
mas a população que vive à margem dele costuma chama-lo de rio Machado. O principal 
motivo seria o acidente ocorrido em 1971 com uma embarcação que transportava passageiros 
e uma grande carga de machados. A embarcação naufragou levando à morte 
aproximadamente 27 pessoas, inclusive crianças, e a carga de machados ficou à deriva no rio. 
Posteriormente ao acidente surgiu às margens, na foz de um dos afluentes do rio Machado, o 
município de Machadinho do Oeste, criado em 11 de maio de 1988, a partir de projeto de 
assentamento desencadeado pelo INCRA.  
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Tupinambarana27. Para o escritor Vitor Hugo (1991), a presença dos 

sacerdotes era uma forma de justificar os próprios atos da Igreja pela boa 

reputação sacerdotal a fim de facilitar as conquistas, tanto que os padres 

acabavam conhecendo as línguas dos indígenas e ainda levavam consigo 

alguns índios, já catequizados, o que ajudava nas conversões.  

No entanto, há de se destacar que antes mesmo das primeiras 

tentativas de aproximação dos padres jesuítas em missões de catequese e 

pacificação indígena no rio Madeira, já se registrava a presença de 

expedições28 realizadas por exploradores europeus com o objetivo de 

conquistar e ocupar os territórios habitados por comunidades indígenas. 

Ferreira (2005) relata que teria sido o bandeirante Antônio Raposo Tavares 

quem primeiro conheceu todo o percurso do rio Madeira, quando atravessou 

suas cachoeiras por volta de 1650, e “com essa bandeira, Antônio Raposo 

Tavares incorporava à zona de influência política da Coroa Portuguesa, toda a 

região Oeste. E nela, o trecho encachoeirado do alto rio Madeira” (FERREIRA, 

2005, p. 24).  

As primeiras viagens rumo ao desconhecido tiveram forte influência 

das adversidades comuns à época29 como a fome, doenças e pestes que 

dizimavam enormes contingentes populacionais. Além desses fatores, 

predominava um imaginário coletivo que ia das maravilhas e fantasias as 

monstruosidades acerca do Novo Mundo. A busca pelo Eldorado veio motivada 

pela procura de metais preciosos e outras riquezas, o que virou uma obsessão 

entre Portugal e Espanha, as duas nações europeias precursoras das grandes 

expedições marítimas rumo ao desconhecido. Tudo o que se tinha eram ideias 

baseadas em lendas que descreviam o mundo fantástico oriental, retratado nas 

histórias construídas por homens que viveram na antiguidade. A esse respeito, 

Gondim (2007, p. 25) diz claramente que “Muitos viajavam a procura do berço 

da humanidade descrito na Sagrada Escritura ou em busca da história da sua 

raça”.  

                                                           
27 A aldeia Tupinambarana, fundada entre 1669 e 1672 na foz do rio Madeira pelos padres 
Manoel Pires e Garzoni, deu lugar a localidade de Parintins, relatam Teixeira e Fonseca. 
História Regional. Porto Velho: Rondoniana, 1998. p.  45 . 
28 Idem, p.31. 
29 Cultura Medieval - Período da história da Europa que inicia com a desintegração do Império 
Romano do Ocidente, século V, e termina com a queda do Império Romano do Oriente, queda 
de Constantinopla, século XV. Também marcado pela chegada dos europeus à América. 
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Quanto aos primeiros navegadores a desbravar os rios da Amazônia, 

Tocantins (2000) argumenta que teriam sido os espanhóis os primeiros a 

investir em tal façanha. Da família Pinzón, o navegador Vicente Yañez Pinzón 

comandou a caravela Niña, na Expedição do italiano Cristóvão Colombo, na 

descoberta da América em 1492, e aqui teria descoberto o rio Amazonas, 

batizado por ele com o nome de “Santa Maria de Mar Dulce”, ou Santa Maria 

de Mar Doce. 

Especificamente, na região onde está situado o estado de Rondônia, 

na Amazônia Ocidental, espanhóis e portugueses encontraram milhares de 

tribos indígenas, comunidades que “viviam em harmonia com esse belo paraíso 

e se espalhavam por toda a colônia portuguesa e espanhola” (GOMES, 2012, 

p. 18). No entanto, a totalidade desse espaço geográfico era possessão 

espanhola por determinação do Tratado de Tordesilhas, assinado entre 

Portugal e Espanha, em 1494. Não obstante, os portugueses continuavam 

avançando pela via do Amazonas, por terras muito mais a oeste do meridiano 

de Tordesilhas30, linha imaginária que determinava as possessões de Portugal 

e Espanha.  

Posteriormente, outros tratados foram assinados, na tentativa de 

colocar fim aos conflitos existentes entre as duas coroas com relação às 

fronteiras de suas colônias. Todavia, destaca-se o Tratado de Limites mais 

conhecido como Tratado de Madri, assinado em 1750. Por este documento, 

baseado na tese do “Uti Possidetis de Factum” (tem direito aquele quem tem a 

posse), Portugal ficou com o direito a posse das terras localizadas nos 

extremos oeste e norte, como enfatizam Teixeira e Fonseca (1998, p. 37): 

 

 
Respeitando-se a posse mansa e pacífica ou a ocupação real, 
o que tornou possível fixar a linha de fronteira, no tocante ao 
extremo oeste e norte, a partir dos cursos dos rios Guaporé e 
Mamoré, seguindo até o curso médio do Madeira, próximo a 
atual cidade de Humaitá [...] ficando as margens orientais sob o 
domínio da coroa portuguesa.  

 

                                                           
30 A linha de Tordesilhas, no Brasil, passaria ao norte pelas proximidades de onde hoje é a 
cidade de Belém, capital do Pará, e ao sul próximo à atual localidade de Laguna, em Santa 
Catarina, ou seja, toda a Amazônia seria território espanhol.  
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No Vale do rio Madeira, o português encontrou dois tipos de grupos 

indígenas de ocupação diferenciada, sendo o mais antigo estabelecido pelos 

Torá, os Mura e os Matanawi. Já, entre os de chegada mais recente, 

encontrados pelos europeus, os Kawahib, os Parintintin, Txapakura, Jaru, 

Urupá e Karipuna são os mais conhecidos.  

Ou seja, inúmeros grupos indígenas encontravam-se organizados onde 

está localizada a região Norte do Brasil, antes da chegada do europeu. Nas 

áreas dos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e 

Tocantins existiam inúmeras comunidades indígenas nômades e sedentárias e 

todas praticavam a caça, a pesca e a agricultura que permitia o plantio de 

produtos como a mandioca31, o milho, o algodão, o tabaco além de outras 

árvores frutíferas e vegetais, na época da vazante dos rios, pois eram as áreas 

de terra desnuda dos rios o ambiente propício para a sobrevivência dessas 

comunidades.   

A facilidade de produção nas áreas de várzea do rio Madeira acabou 

funcionando como atrativo e contribuindo para a permanência do colonizador, 

oportunizando o enriquecimento de suas metrópoles, através de atividades de 

exploração dos recursos naturais locais. Por isso, faremos um breve percurso 

sobre alguns ciclos econômicos, ligados ao rio Madeira, que foram importantes 

para o processo de colonização e territorialização do estado de Rondônia, com 

foco no município de Porto Velho, onde estava localizada a comunidade de 

São Domingos, na Vila de Santo Antônio, nosso objeto de estudo, e sobre a 

qual discorreremos adiante.   

Evidentemente, os processos de colonização e conquista, ocorridos ao 

longo da história, estiveram sempre intimamente ligados aos grandes rios. Na 

região amazônica, o que inclui o estado de Rondônia, fatores de ordens 

diversas motivaram as atitudes do colonizador, prevalecendo, sobremaneira, a 

busca constante de riquezas minerais, vegetais e a consolidação de uma base 

de produção mercantilista que garantisse lucros imediatos às metrópoles.  

Mas, é preciso deixar claro que quando se fala da ocupação do interior 

do Brasil, inclui-se, aí, a Amazônia, as primeiras tentativas de ocupação foram 

                                                           
31 A mandioca é, conforme Souza (2009), o principal elemento constitutivo da Cultura da 
Floresta Tropical. Um sistema capaz não apenas de formar sociedades integradas às 
condições ambientais como também de estabelecer sociedades complexas e politicamente 
surpreendentes. 
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extremamente pontuais, ligadas a algumas atividades econômicas como a 

mineração, coleta de especiarias, conhecidas como drogas do sertão32, e o 

apresamento indígena, atividades que não geraram ocupações consistentes e 

duradouras, relata Gomes (2012).  

Sendo assim, Rondônia não está fora desse contexto. O trabalho de 

exploração das drogas do sertão continuou até a segunda metade do século 

XIX, e, simultaneamente, a captura e escravização do indígena, práticas 

comuns no período de conquistas e ocupação dos territórios habitados por 

comunidades indígenas, na área pertencente ao atual estado de Rondônia. De 

todas as tentativas de se povoar o Alto Madeira, na fase colonial de nossa 

história, não houve uma que se mostrasse vitoriosa. E foram as adversidades 

da região o principal motivo para esse fracasso, pelo “que é revelado através 

das fontes documentais” (TEIXEIRA 2008, p. 246), embora a região 

continuasse a ser percorrida por expedições de exploradores que 

constantemente levavam consigo escravos e as chamadas drogas do sertão.  

Do outro lado de nossas fronteiras, os ovos e a carne de tartaruga, 

assim como a pele e a pluma de aves a exemplo dos beija-flores (diversas 

espécies), além da coleta de vegetais abasteciam a demanda do mercado 

europeu por esses produtos considerados exóticos, ao mesmo tempo que 

deixavam um cenário de desequilíbrio e devastação sobre os ecossistemas 

locais. Apesar da quantidade reduzida de colonos e extratores na região, “os 

ovos de tartaruga eram colhidos aos milhões [...] os pesquisadores estimam 

que as coletas realizadas entre os séculos XVII e XIX foram responsáveis, pelo 

menos, pela retirada de 12 a 50 milhões de ovos por ano das praias da região” 

(TEIXEIRA, 2008, p. 247). Já, o comércio de plumas e penas de aves teria sido 

responsável pela exportação legal de cerca de 20.000 quilos de penas e 

plumas para a Europa e Estados Unidos, entre os anos de 1910 e 1914, 

segundo dados alfandegários. 

Com as exportações do cacau e de outras drogas do sertão em baixa, 

a economia amazônica passou a experimentar uma forte crise, o que acarretou 

o início de um longo período de estagnação econômica na região. Até então, a 

                                                           
32 Eram chamadas “drogas do sertão” produtos como cacau, canela, guaraná, urucum, animais 
vivos e plantas medicinais. 
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borracha já era exportada, porém, em quantidade não muito expressiva, por 

isso, sem trazer grandes lucros.  

Até meados do século XIX, a Europa e a república dos Estados Unidos 

faziam o uso da borracha em pequena escala. Aqui, na Amazônia, embora a 

Hevea Brasiliensis (seringueira) pudesse ser encontrada de forma abundante 

em toda a região, a exploração do produto estava concentrada nas 

proximidades de Belém e nas ilhas da foz do rio Amazonas, mais precisamente 

na ilha de Marajó. Nessa época, apesar da abundância da seringueira, a 

produção da borracha era vista com pouca importância na economia local. 

Mesmo assim, o comércio clandestino chegou ao ponto de atender a demanda 

europeia e norte-americana de alguns suprimentos como borracha de apagar, 

e outros utensílios como garrafas, bombas de sucção, bolas e botas de 

borracha.  

É que, segundo Souza (2009, p. 238), os portugueses mantinham 

fechados os portos brasileiros e, na Amazônia, mesmo os navios de nações 

aliadas ficavam impedidos de vir a terra. Então, até a revogação dessa 

interdição, em 1808, com a vinda de D. João VI, não obstante o controle 

rigoroso das fronteiras, esses objetos manufaturados conseguiam atravessar 

as fronteiras e chegar a outros países, escapando ao controle das autoridades 

locais, pois eram bem aceitos no mercado consumidor em expansão. A 

descoberta do processo de vulcanização da borracha feita por Charles 

Gooldyear, em 1839, significou um novo marco na utilização do produto e 

resolveu dois grandes problemas enfrentados pela indústria que buscava fazer 

o uso dessa importante matéria prima: a pouca resistência ao calor e o 

excessivo enrijecimento quando exposta a baixas temperaturas. Por outro lado, 

o advento do automóvel e da bicicleta, que possuem borracha em seus 

componentes, elevou consideravelmente a demanda da indústria europeia e 

norte-americana por látex. Com o desenvolvimento da indústria internacional, a 

Amazônia passou a exercer outro papel, deixando de produzir artesanalmente 

a borracha para atender, não mais de forma clandestina, ao crescente mercado 

externo, um negócio lucrativo que, a partir deste momento, daria o tom dos 

processos de ocupação da Amazônia.  

A exploração do látex cresceu tanto que chegou a alcançar o posto de 

segundo principal produto exportador, entre o final do século XIX e começo do 
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século XX, e a atividade extrativista mais importante do Brasil, ficando atrás, 

apenas, da indústria do café. A Amazônia estava completamente aberta aos 

interesses imperialistas internacionais. Com o crescimento dessa demanda, 

intensificou-se a exploração que aliada às formas predatórias de extração 

fizeram esgotar as áreas iniciais de maior concentração e extração do látex.  

Consequentemente, novos seringais precisaram ser incorporados para 

substituir aqueles já não mais produtivos, e, assim, aumentar a produção. 

Desta forma, surgiram novos seringais em regiões próximas a outros rios como 

o Madeira. “Na Amazônia, as regiões do Acre e do Madeira detinham não 

somente as maiores reservas do produto como também foi nelas onde se 

passou a extrair o látex de melhor qualidade” (TEIXEIRA e FONSECA, 1998, p. 

101).  

É sob essas circunstâncias que a migração para a Amazônia dará os 

seus primeiros passos. Simultaneamente à busca pela mão de obra para atuar 

nos seringais da região, o Nordeste brasileiro se via assolado pela seca. Na 

obra “O espaço ribeirinho” (2003), a autora Maria das Graças S. N. Silva 

comenta o assunto e faz a seguinte consideração: 

 

A migração em direção ao Norte deu seus primeiros passos na 
grande seca de 1877-1879. O surgimento do ciclo da borracha 
transformou-se em grande polo de atração para as populações 
rurais do Nordeste. Emigrar para a Amazônia nos anos de seca 
já se tornara constante na história nordestina, principalmente, 
no Estado do Ceará. Formaram-se, então, as correntes 
migratórias para os estados da Amazônia.  (2003, p. 48) 
[grifo nosso] 

  

No período de 1890 a 1910, o contingente de pessoas que teria vindo 

para Amazônia não teria sido inferior a meio milhão, tendo sido “o trabalho 

desses migrantes que elevou a produção da borracha em 40% do total da 

exportação brasileira, já em 1910” (SILVA, 2003, p. 54). Nessa conjuntura, em 

meio aos seringais, surgiram novas localidades transformadas em cidades, 

anos depois, como é o caso de Porto Velho. A cidade emergiu a partir das 

instalações do ponto inicial da terceira e última tentativa de construção da 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré, esta, erguida por conta das exportações da 

borracha. Sobre o surgimento da cidade de Porto Velho, retomaremos adiante. 



 

72 
 

As primeiras duas tentativas de construção da ferrovia, ambas no fim 

da segunda metade do século XIX, foram um desastre em virtude das 

péssimas condições de sobrevivência às quais os trabalhadores estavam 

submetidos. Tanto a empreiteira inglesa Public Works, quanto a norte-

americana P. & T. Collins, fracassaram diante de situações dramáticas. A 

primeira resolveu desistir da construção, no dia 10 de junho de 1873, após dez 

meses do início das obras, sem se quer ter assentado um único metro de 

trilhos. Já, a segunda ainda conseguiu concluir 7 km da estrada, mas também 

sucumbiu em meio a tanta insalubridade. No dia 19 de agosto de 1879, os 

últimos trabalhadores que restavam em Santo Antônio receberam ordens para 

abandonar o local, em atitude tão desesperadora que “a partir daquele dia, os 7 

km de trilhos foram abandonados à sorte da natureza, que se encarregaria de 

cobri-los com a luxuriante vegetação da floresta equatorial amazônica”, 

(FERREIRA, 2005, p.125). 

O ponto inicialmente escolhido para a construção da ferrovia, o 

povoado de Santo Antônio do rio Madeira, já funcionava como um importante 

local de embarque e desembarque de mercadorias, em função da atividade 

extrativista. Mas, aquela era uma região altamente perigosa e insalubre. Os 

trabalhadores eram atacados impiedosamente pela malária, e ficavam 

inutilizados deixando de produzir. Conforme Ferreira (2005), os poucos 

habitantes, de Santo Antônio e das margens do trecho encachoeirado do 

Madeira, tanto brasileiros quanto bolivianos, desde crianças vinham sendo 

atacados pelas doenças, e dentre os que haviam morrido, eles conseguiram 

sobreviver, por uma seleção natural. Com o fracasso da segunda empresa, o 

governo brasileiro, por meio de um decreto, declarou caduca a concessão de 

construção da ferrovia dada, onze anos atrás, ao coronel George Earl Church e 

à firma concessionária Madeira – Mamoré Railway, da qual Church era 

presidente. 

Quase 30 anos depois de abandonadas as obras de construção da 

ferrovia pela empreiteira norte-americana P. & Collins, e após a caducidade da 

concessão dada à firma de Church, o governo brasileiro negociava a retomada 

das obras com o empresário norte-americano Percival Farqhuar, que já havia 

realizado, com êxito, outros empreendimentos nos Estados Unidos e na 

América Central, no ramo ferroviário.  Em 1907, o ano de retomada das obras, 
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na terceira e bem sucedida tentativa de construção da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré, a empreiteira May-Jekyll and Randolph inicia os trabalhos 

num ponto diferente daquele anteriormente acordado (Santo Antônio do rio 

Madeira, situado no estado de Mato Grosso, em frente à cachoeira de Santo 

Antônio).  

Contrariando as expectativas anteriores, o empreendimento se dá 

numa localidade rio abaixo, denominada Porto Velho dos Militares, então 

situada no estado do Amazonas. Entre os motivos alegados pela empresa para 

essa mudança estariam justamente a alta insalubridade do local anterior e o 

histórico de dificuldades que levaram à desistência e à falência as empresas 

anteriores (a inglesa Public Works e a norte-americana P. & T. Collins). Ao 

término das obras da ferrovia, em 1912, sabe-se que “foram importados 21.817 

trabalhadores de cerca de cinquenta nacionalidades diferentes; desse total, foi 

computada pelo serviço sanitário da companhia a morte de 1.593 pessoas, 

cifra bem abaixo da realidade” (HARDMAN, 1991, p. 139).  

A Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi uma obra de grande 

importância para a engenharia da época, para a reafirmação do desejo de 

transpor as barreiras do desconhecido e dominá-lo, imprimindo as marcas do 

colonizador, mas de pouca expressividade para o desenvolvimento da região, é 

o que enfatiza Hardman (1991, p. 137): 

 

Em si, a ferrovia na selva não seria obrigatoriamente “motor de 
desenvolvimento”. Havia pelo menos tantas razões de igual 
peso para que fosse o contrário: um caminho que conduzisse 
do nada a lugar nenhum. [...] Por força dos altíssimos custos, 
os fretes da ferrovia estariam entre os mais caros do mundo, 
inviabilizando uma circulação diversificada e em grande escala. 
[...] Mesmo a exportação do látex, mercadoria mais valiosa 
produzida na área, não justificaria a construção da estrada de 
ferro naquele ponto. 

 

Herdeira da ferrovia, a cidade de Porto Velho foi surgindo à medida que 

o empreendimento recebia seus investimentos, e já nascia como um povoado 

poliglota. As redondezas do Porto Velho dos Militares, aos poucos, se viam 

povoadas por pessoas de diferentes nacionalidades, inclusive, trabalhadores 

pobres “excluídos ou que se excluíram do privilégio de trabalhar na ferrovia, e 
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meretrizes [...] os primeiros moradores de Porto Velho foram aqueles que 

construíram a ferrovia” (FONSECA, 2007, p. 112).  

A construção e o funcionamento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré 

definitivamente determinariam os novos rumos para a região, que passava a 

contar com dois hospitais (Candelária e São José), uma maneira mais eficaz de 

enfrentar as doenças e os males tropicais que assolavam a região, conhecida 

pelos colonizadores como a mais insalubre do mundo. À medida que 

avançavam as obras do empreendimento, reduzia-se o número de 

trabalhadores em Santo Antônio do rio Madeira. Consequentemente, a antiga 

localidade ia perdendo a razão de existir.  

Oficialmente, o município de Porto Velho foi criado no dia 2 de outubro 

de 1914, através da lei nº 757, sancionada pelo governador do estado do 

Amazonas Jonathas de Freitas Pedrosa. Já, a instalação do município só 

ocorreu no dia 24 de janeiro de 1915. Em 1943, torna-se capital do Território 

Federal do Guaporé. Em 1956, capital do Território Federal de Rondônia, e em 

1981, com promulgação em 1982, capital do atual estado de Rondônia. 

O movimento migratório da Batalha da Borracha, desenvolvido no 

decorrer dos anos de 1941 e início de 1943, adquiriu um novo colorido com a 

chegada a partir de 1943 e durante os anos de 1944/1945, de novos 

contingentes humanos. A diferença entre essas duas correntes de migrantes 

era flagrante, enquanto a primeira se constituía na sua maioria de cearenses 

que se deslocavam do interior, a partir de 1943 até 1945, essas correntes 

provinham dos centros urbanos, de homens solteiros ou desgarrados de suas 

parentelas. Muitos deles, desempregados ou sem profissão definida, vinham 

para a Amazônia pelo simples sabor da aventura e para fugir à convocação 

para a FEB (Força Expedicionária Brasileira) que lutava na Itália.  

No entanto, pode-se destacar que, ao fim desses processos 

migratórios, motivados pelos dois ciclos da borracha (1879 a 1912/1942 a 

1945) e pela construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, tem-se 

desenhado vários núcleos populacionais em Rondônia. Tanto de gente que 

veio para trabalhar nos seringais, como para atuar na construção da ferrovia ou 

motivada por outros interesses.  
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Após esse surto desenvolvimentista, a criação de colônias locais para o 

abastecimento agrícola acabou trazendo certa segurança e continuidade no 

suprimento regional dos gêneros de primeira necessidade. Isso ajudou a 

movimentar a economia interna local e sinalizou para a necessidade de uma 

produção agropastoril contínua, capaz de abastecer os dois principais 

mercados urbanos em expansão ao longo do eixo ferroviário: Porto Velho e 

Guajará-Mirim.  

Na dinâmica de organização desse espaço, o fim da extração do látex 

fez com que muitos seringalistas abandonassem seus seringais, abrindo 

precedentes para uma maior exploração da atividade agrícola, em áreas que 

continuavam com a posse. Já, quanto aos seringueiros, muitos se dirigiram 

para a área urbana, em busca de novas oportunidades, mas a maioria preferiu 

habitar as margens dos rios, lagos e igarapés, passando a adotar a pesca e a 

agricultura de várzea como principais atividades para o sustento da família. 

Essa dispersão de seringueiros contribuiu para o surgimento de várias 

comunidades ribeirinhas às margens do rio Madeira e de seus afluentes.  

Entre os anos de 1960 a 1990, a mineração foi a principal atividade que 

fez movimentar a economia local. Primeiramente, a extração da cassiterita e, 

posteriormente, foi o ouro responsável por atrair populações aos locais de 

grande concentração do surto minerador, embora a atividade garimpeira já 

fosse registrada, no fim da segunda metade do século XVI, em regiões como 

sul e sudeste do país. 

Em Rondônia, essas áreas de concentração, localizadas entre Santo 

Antônio e Guajará-Mirim, foram “povoados que surgiram da noite para o dia e a 

economia regional viveu um período de intensa euforia” (TEIXEIRA, 2008, p. 

276). As dragas e balsas passaram a compor a paisagem do rio Madeira, 

utilizando técnicas ineficientes e de grande impacto ambiental.  

 
Segundo levantamento de campo da FIERO, em 1987, 
estavam envolvidas na exploração do ouro em Rondônia 600 
dragas, 450 balsas, além de equipes de garimpeiros manuais. 
Trabalhavam diretamente nesta atividade, naquele ano, 3.450 
trabalhadores e indiretamente, segundo estimativa da mesma 
fonte, mais de 2.000 pessoas. Mais de 90% desse conjunto 
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operava no garimpo do rio Madeira. (TEIXEIRA e FONSECA, 
1998, p. 178) 
  

Apesar dos reflexos negativos para o meio ambiente, os prejuízos 

dessa atividade nunca foram totalmente mensurados, mesmo a devastação 

das margens dos rios e das novas áreas de ocupação desordenada, sem 

nenhum tipo de planejamento e infraestrutura, sendo uma constante. Outro 

grave problema era o derrame de metais pesados no leito do rio Madeira, 

situação já descrita em pesquisas do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia33, que apontaram uma perda 

de Hg (mercúrio) de até 45% do total utilizado lançado diretamente no rio 

Madeira, e o restante, algo em torno de 55 a 60%, iam parar na atmosfera, em 

decorrência da intensa atividade de mineração. E o que é mais grave, com o 

constante uso da terra para fins agrícolas, esse Hg estaria sendo 

redisponibilizado para os cursos d’água.  

Como em ciclos anteriores, após o auge da atividade garimpeira, a 

região experimentou um momento de letargia, com a proibição da extração de 

minérios no leito do rio, pelo governo de Fernando Collor de Mello. Em 

consequência disso, “milhares de garimpeiros e suas famílias estabeleceram-

se nas periferias de Porto Velho, criando bairros da noite para o dia, essas 

novas áreas de moradia não receberam nenhum tipo de tratamento ambiental 

ou sanitário” (TEIXEIRA, 2008, p. 280).  

Atualmente, a extração de ouro no leito do rio Madeira é proibida por lei 

estadual34, segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental 

(Sedam). Mas, não é difícil encontrarmos a presença de dragas em áreas de 

proteção ambiental, operando normalmente, situação que vem sendo mostrada 

frequentemente pela imprensa, como a operação desencadeada pela Sedam, 

em conjunto com as polícias Ambiental e Federal, no dia 9 de janeiro de 2015: 

 

                                                           
33 J.P. de O. Gomes, E. L. do Nascimento R. de Almeida, W. R. Bastos, J. V. E. Bernardi & P. 
R. H. B. de Barros. Distribuição Espacial das Concentrações de Mercúrio em Sólidos em 
Suspensão no alto rio Madeira, Rondônia. J. B. Braz. Soc. Ecotoxicol . V. 1, n. 2, p. 131-5 P. 
132. 2006.  
34 Lei 547 de 1993, que dispões sobre a criação do Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental de Rondônia. Disponível em: http://www.sedam.ro.gov.br/arquivos/arquivos/13-06-
13-13-20-05lei5471993.pdf. Acesso em 22 de janeiro de 2016. 
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Teve início, na madrugada desta sexta-feira (9), em Porto 
Velho, a Operação Aluvião, contra a extração ilegal de ouro no 
Rio Madeira. [...] A ação foi iniciada às 4h e fiscaliza as 
atividades de balsas e dragas no trecho da Área de Proteção 
Ambiental (APA) entre a Cachoeira de Santo Antônio e o bairro 
Belmonte, onde nenhum trabalho de extração de ouro aluvião 
pode ser exercido. Já foram apreendidas três dragas de 
exploração de minério e seis suspeitos foram detidos35. 
 
 

Esse mesmo problema havia sido mostrado um mês antes, quando 

mais de 50 balsas, que atuavam de forma ilegal, foram abordadas no leito do 

rio Madeira, durante as ações, em Rondônia, da Operação Brasil Integrado, 

realizada em todo o país com o objetivo de coibir diversos crimes, entre eles o 

ambiental: 

 
Foram abordadas 51 balsas, lavrados termos circunstanciados 
por crimes ambientais, um flagrante por usurpação de bens da 
união em decorrência de extração de ouro no leito do rio 
Madeira sem autorização de órgão competente. [...] A ação 
inédita reuniu 20 mil integrantes da Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e de 
Policiais Militares, Policiais Civis e de Corpos de Bombeiros de 
todo o país36. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Título da matéria: Operação Aluvião combate garimpo ilegal do rio Madeira, em Rondônia. 
Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/01/operacao-contra-garimpo-ilegal-
e-realizada-no-rio-madeira-em-ro.html. Acesso em 10 de abril de 2015. 
36 Título da matéria: Polícia Federal abordou 51 balsas no rio Madeira, nesta sexta, em 
Rondônia. Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/12/policia-federal-
abordou-51-balsas-no-rio-madeira-nesta-sexta-feira-em-ro.html. Acesso em 10 de abril de 
2015. 
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Fotografia 2: Polícia Federal aborda balsas ilegais no rio Madeira. 

 

Fonte:  Ana Késia Gomes, G1/RO. 

Fotografia 3: Policiais federais fiscalizam embarcação no rio Madeira. 

 

Fonte:  Ana Késia Gomes, G1/RO. 
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No segundo semestre de 2008, teve início, em Porto velho, a execução 

de um dos maiores projetos de infraestrutura energética do país, a construção 

da usina hidrelétrica de Santo Antônio. A área, onde se deram os primeiros 

passos do empreendimento, compreendia uma dessas comunidades que se 

formaram ao longo do rio Madeira, com o fim da extração do látex. A 

comunidade de São Domingos estava localizada na Vila de Santo Antônio, 

margem esquerda do rio Madeira, e existiu até o início das obras da usina 

hidrelétrica de Santo Antônio. Vejamos o que disse o então gerente do 

consórcio Madeira Energia, Acyr Jorge Gonçalves37, sobre o início dos 

trabalhos: 

 
A usina de Santo Antônio iniciou suas atividades. [...] 
primeiramente, a gente tem que ver a área necessária para se 
instalar o canteiro de obras. [...] É um espaço aonde todas as 
atividades de construção, implantação, montagem e operação 
vão se dar. Nesse caso, a gente tem aproximadamente 2 mil 
hectares de área, onde essa área tem que ser liberada. [...] 
tudo precisa ser retirado da área para que essa área fique 
disponível [...] e se possa iniciar a construção, inclusive, as 
pessoas que moram nesse espaço demarcado, chamado de 
canteiro de obras.  
 

Desta forma, podemos dizer que a exploração do potencial hídrico do 

rio Madeira para a geração de energia elétrica, por meio de usinas 

hidrelétricas, marca um importante período na história da cidade de Porto 

velho, sobretudo, no que diz respeito às transformações sociais e econômicas 

que esse tipo de empreendimento implica, e aos impactos provocados ao meio 

ambiente, em virtude da dimensão da área alagada38.   

Segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2014, a maior 

parte da energia consumida no Brasil, está nas regiões Sul e Sudeste. Essas 

são áreas que concentram a maioria das indústrias e da população brasileira, 

juntamente com o Nordeste. Inversamente ao que acontece na Amazônia, o 

potencial hídrico das regiões Sul e Sudeste, por exemplo, já foi bastante 

                                                           
37 Depoimento concedido ao documentário “Para onde o destino mandar”. Trabalho de 
conclusão de curso de Graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo.  
38 O reservatório da usina de Santo Antônio passou de 350,04 km², no início da obra, para 421, 
56 km², em 2013, após autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para 
aumentar a cota de reservatório que operava em 70,5 metros e passou para 71, 3 metros. 
Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-07-02/aneel-aprova-
elevacao-de-cota-da-usina-hidreletrica-santo-antonio. 
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explorado. Além disso, aqui na região Norte, o consumo de energia elétrica é 

menor que em outras regiões, dada a baixa ocupação territorial39. Por isso, a 

escolha pelo rio Madeira para a construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio. Nos quadros, a seguir, as informações sobre a estimativa da 

população brasileira, para 2014, conforme dados do IBGE, e o consumo 

mensal de energia elétrica, por região, segundo dados da Empresa de 

Pesquisa Energética, EPE, ligada ao Ministério de Minas e Energia. 

 
 
Quadro 2: Quadro com a estimativa da população residente no Brasil com data 
de referência em 1º de julho de 2014. 

BRASIL 202.768.562 

Região Norte 17.231.027 

Região Nordeste 56.186.190 

Região Sudeste 85.115.623 

Região Centro-Oeste 15.219.608 

Região Sul 29.016.114 

Fonte:  IBGE. Diretoria de Pesquisa – DPE – Coordenação de População e Indicadores 
Sociais. COPIS. 
 
 
Quadro 3: Quadro: Consumo médio de energia em KWh/mês por região 
brasileira – ano base de referência 2013. 

Região Norte 559,4 KWh/mês 

Região Nordeste 339,2 KWh/mês 

Região Sudeste 594,6 KWh/mês 

Região Centro-Oeste 472,3 KWh/mês 

Região Sul 594,6 KWh/mês 

Fonte:  EPE. Empresa de Pesquisa Energética. Informações disponíveis no Anuário Estatístico 
de Energia Elétrica 2014. 
 

Em comemoração ao centenário de Porto Velho, uma cartilha 

elaborada pela Santo Antônio Energia, concessionária responsável pela 

implantação e operação da usina, explica que a alta vazão das águas do rio 

Madeira (mais de 40 milhões de litros por segundo no período chuvoso) 

                                                           
39 Coleção Saiba Mais: Hidrelétricas no Brasil. Publicação online disponível em: 
http://www.santoantonioenergia.com.br/wp-content/uploads/2014/07/01_hidreletricas.pdf. 
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permitirá a geração de energia elétrica necessária a Rondônia e ao restante do 

país. Logo, o empreendimento se apresenta com o discurso de uma obra 

estruturante, com meios de impulsionar o desenvolvimento do município de 

Porto Velho.  

 

Fotografia 4: Usina de Santo Antônio, margem esquerda do rio Madeira. 
 

 
Fonte : Santo Antônio Energia 

 

A usina hidrelétrica de Santo Antônio teve início em setembro de 2008 

e foi uma das primeiras obras de infraestrutura energética do país a entrar em 

execução com recursos do PAC 1, o Programa de Aceleração do Crescimento 

do Governo Federal, na época do segundo mandato do então presidente Lula. 

Está localizada a 7 km do centro da capital, Porto Velho, e, quando pronta, 

contará com 50 turbinas em operação e potência total de 3.568 megawatts (o 

suficiente para abastecer mais de 45 milhões de residências), segundo o 

Consórcio Construtor Santo Antônio (CCSA), liderado pela Odebrecht40. O 

                                                           
40 Dados obtidos no site institucional do Consórcio Santo Antônio Energia. Disponível em: 
http://www.santoantonioenergia.com.br/empresa/acionistas/ > Acesso em 16 de março de 
2015. 
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valor total do empreendimento, financiado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é de 19,5 bilhões de reais.  

Uma das principais características da usina de Santo Antônio é o 

aproveitamento da alta vazão do rio Madeira para gerar energia com 

reservatório reduzido e pequena queda de água, um modelo de operação 

denominado fio d’água - não faz estoque de água - e permite que seu 

reservatório ocupe uma área um pouco superior àquela alagada nos períodos 

de cheia do rio Madeira41.  

Em sua tese de Mestrado, defendida em abril de 2014, o economista 

Elmir Marques Gonçalves Filho aborda as transformações no espaço 

econômico de Porto Velho, destacando o crescente fluxo migratório de 

trabalhadores, com a implantação das usinas hidrelétricas do rio Madeira, em 

Rondônia. O período compreendido na pesquisa do autor é de 2007 a 2012, 

portanto, um espaço que vai de um ano antes do início das obras da usina de 

Santo Antônio (a primeira a ser instalada) ao início da etapa eletromecânica da 

usina de Jirau (abril de 2010) e, consequentemente, ao anúncio da operação 

das primeiras duas turbinas da usina de Santo Antônio, o que ocorreu em 

março de 2012. 

Entre as transformações ocorridas no município de Porto Velho, nesse 

período, segundo o autor, o número de geração de empregos entre 2007 e 

2010 atingiu a marca de 104,2% de aumento, passando de 8.333 postos de 

trabalho para 21.945 postos, destes, cerca de 750 foram para suprir a 

demanda de mão de obra de uma fábrica de cimento que precisou ser 

construída em Porto Velho. Também na capital do estado, foi instalada, em 

igual período, a primeira indústria de bens de capital, a Indústria Metalúrgica e 

Mecânica da Amazônia, IMMA, que, inicialmente, deveria atender com 

equipamentos a usina hidrelétrica de Santo Antônio, mas recebeu, inclusive, 

encomendas de outras hidrelétricas como Belo Monte, no Pará, e Teles  Pires, 

no Mato Grosso. Atualmente, a IMMA conta com 475 funcionários42, sendo que 

                                                           
41 Dados obtidos no site institucional do Consórcio Santo Antônio Energia. Disponível em:  
http://www.santoantonioenergia.com.br/tecnologia/tecnologiaavancada/. Acesso em 16 de 
março de 2015. 
42 Dados obtidos no site institucional da Indústria Metalúrgica e Mecânica da Amazônia – 
IMMA.  Disponível em: http://www.imma.ind.br/empresa.php. Acesso em 18 de março de 2015. 
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na época de sua instalação foram formados, através de uma parceria com o 

SENAI, cerca de 600 pessoas para atuarem na Indústria.  

Já, no período de 2008 a 2012, conforme destaca Filho (2014), com 

base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 

CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, foram gerados mais de 40 mil 

postos de trabalho, em Porto Velho. Vagas que foram abertas não somente 

para os empreendimentos hidrelétricos, mas devido à instalação de novas 

indústrias na região.  

No gráfico, a seguir, a evolução da criação de empregos, entre 2008 e 

2012, no qual se observam os maiores picos desse crescimento nos anos de 

2009 e 2010. 

 

Gráfico 1: Gráfico: Evolução da criação de emprego em Porto Velho (2008 – 
2012). 

 
Fonte:  MTE/CAGED apud FIERO (2013) 

 

Num cenário adverso ao período de expansão nas contratações, 

verificado entre os anos de 2009 e 2010, conforme figura acima, em 2015, o 

município de Porto Velho ficou entre as 50 cidades brasileiras que mais 

fecharam postos de trabalho. Segundo dados do CAGED, foram 10.900 vagas 
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a menos, e essa queda, assim como no restante do país, veio influenciada pela 

retração das vagas na construção civil43.  

Atualmente, o Sistema Nacional de Emprego (Sine Estadual) que faz a 

intermediação, em todos os municípios do estado, para a contratação nas 

usinas do rio Madeira, não possui o registro detalhado do número de 

trabalhadores que vieram de outros estados, especificamente, para trabalhar 

nesses empreendimentos, o que acaba dificultando a apuração e o 

levantamento de dados. Estudos anteriores ao início e execução das barragens 

já abordavam questões relacionadas aos fatores da cadeia produtiva da 

energia que são estruturantes da sociedade. Moret e Guerra (2009, p. 4) 

elencam alguns indicadores que justificam essa interferência, entre eles: 

 

A grande dimensão dos empreendimentos; a quantidade de 
mão de obra interfere na empregabilidade local; há 
deslocamento de trabalhadores de outras localidades; o uso 
intensivo de mão de obra não proporciona empregabilidade 
permanente; com a obra concluída haverá crescimento 
vertiginoso de desemprego . [grifo nosso] 
 
  

De fato, os estudos vão, aos poucos, sendo comprovados pelo que se 

vê na realidade. Evidentemente, não é nossa proposta aprofundar as 

discussões acerca dos reflexos econômicos que as usinas hidrelétricas 

trouxeram à dinâmica de organização da cidade de Porto Velho e às 

populações tradicionais que viviam às margens do rio Madeira, nos últimos 

anos. Mas, certamente, não deixaríamos de citar alguns fatores ligados à 

constituição da mão de obra local, tendo em vista a dimensão desses 

empreendimentos e a baixa capacidade do Município em atender essa 

demanda com profissionais qualificados para os diversos segmentos, vindo a 

atrair milhares de trabalhadores de outros estados.  

Estudos prévios comprovaram que a cidade de Porto Velho possuía 

apenas 30% da mão de obra qualificada para a construção civil, antes da usina 

de Santo Antônio. Na ocasião, Coimbra; Santos e Oliveira (2012) relatam que 

                                                           
43 Informações obtidas no portal do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Disponível em: 
http://acesso.mte.gov.br/caged_mensal/principal.htm#3. Acesso em 22 de janeiro de 2016. 
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foi constituído pela Odebrecht e parceiros o projeto Acreditar44, para a 

formação de trabalhadores locais. A ideia era capacitar e aproveitar, no 

canteiro de obras da usina de Santo Antônio, cerca de 80% da mão de obra 

local para os serviços de operação, sendo que para os projetos específicos e a 

manutenção da usina, durante e após o período de conclusão, seriam 

recrutados novos tipos de profissionais como engenheiros florestais e 

ambientais, arqueólogos, sociólogos, biólogos entre outros45, dando-se, assim, 

continuidade ao mais recente ciclo que trouxe significativas mudanças e 

alterações pontuais à organização da cidade de Porto Velho e, sobretudo, ao 

espaço vivido de comunidades ribeirinhas que habitavam no entorno do 

empreendimento e foram diretamente afetadas. 

 

 

3.2. A comunidade de São Domingos. 
 

A comunidade de São Domingos, nosso objeto de estudo, se constituía 

como uma comunidade tipicamente amazônica, reunindo as principais 

características de outras comunidades ribeirinhas já pesquisadas na 

Amazônia46. A maneira como estavam organizados os moradores e as formas 

de sobrevivência retratavam, em sua essência, a cultura regional e o jeito 

ribeirinho de viver, nos chamando a atenção para a preocupação e o 

comprometimento que o pequeno grupo de habitantes tinha em preservar os 

traços identitários culturais da comunidade, sobretudo, diante do cenário de 

mudanças que se aproximava com a construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio, no rio Madeira. Evidentemente, a construção de barragens é um forte 

exemplo de atividades geradoras de conflitos, atendendo, em geral, aos 

interesses capitalistas, beneficiando as sociedades urbano-industriais e 

                                                           
44 A meta do programa era capacitar 11 mil pessoas para as funções mais utilizadas da 
construção civil pesada, com foco na construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio.  
45 Coleção Saiba Mais: Hidrelétricas no Brasil. Disponível no site institucional da Santo Antônio 
Energia: http://www.santoantonioenergia.com.br/wp-
content/uploads/2014/07/01_hidreletricas.pdf. Acesso em 20/03/2014. 
46 WAGLEY, Charles. Uma Comunidade Amazônica: Estudo do homem nos trópicos. 3ª ed. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988. 
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prejudicando as comunidades de populações tradicionais47, como afirma 

Diegues (2007, p. 4) “as barragens destinadas a abastecer as cidades com 

energia elétrica e água alteram os hábitos migratórios de peixes afetando 

negativamente as comunidades ribeirinhas que dependem da pesca”. 

As comunidades ribeirinhas são, assim, identificadas por viverem nas 

margens dos rios e terem a pesca como principal atividade de sobrevivência. A 

proximidade com os rios favorece a prática da agricultura de várzea, outra 

grande característica dessas populações que sobrevivem na beirada dos rios, 

lagos e igarapés da Amazônia. De acordo com Fraxe (2000, p. 17), “nesse 

meio ambiente terra/água, reciprocamente condicionado, constantemente 

submetido ao forte desgaste, o homem e a natureza desenvolvem os mais 

variados comportamentos adaptativos”, por isso, a autora se refere ao 

ribeirinho como “homem anfíbio” numa metáfora dicotômica da condição de 

vida que ele mantém, dependendo da água e da terra, para quase tudo.  

Especificamente, no que se refere ao ribeirinho do rio Madeira, essa 

definição abrange todo um modo de vida agroextrativista que se consolidou 

pela transmissão oral dos saberes acumulados. Em relação ao que estamos 

expondo, Diegues (2007, p. 4) afirma que: 

 

Nas sociedades tradicionais, a água incluindo rios e lagos, faz 
parte de um território e um modo de vida, base de identidades 
específicas (caboclos/ribeirinhos, quilombolas entre outras), ao 
passo que nas sociedades modernas, a água, como bem de 
consumo, é desterritorializada, canalizada de outros lugares 
muitas vezes distantes, com os quais as populações urbanas 
têm pouco ou nenhum contato. Algumas dessas sociedades 
tradicionais no Brasil são denominadas de povos das 
águas  porque vivem em estreita dependência do elemento 
aquático, seja dos rios ou mares. [grifo nosso] 

 

                                                           
47 Segundo Decreto Presidencial 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, são considerados Povos ou 
Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição. 
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Administrativamente, a comunidade de São Domingos estava sob a 

responsabilidade da prefeitura de Porto Velho, a capital do estado de 

Rondônia, e estava localizada na vila de Santo Antônio, à margem esquerda do 

rio Madeira, distante cerca de 20 km da área urbana do município de Porto 

Velho (seguindo a BR 319, ramais Jatuarana e Monte Cristo) e a 7 km (via 

barco, a partir do porto do Cai N’água). Porém, por ocasião da construção da 

usina de Santo Antônio, os moradores dessa localidade tiveram que ser 

remanejados de suas moradias, para outros lugares, pois a área, onde viviam, 

estava dentro do raio de abrangência do que viria a ser o canteiro de obras da 

usina e futuro reservatório. De acordo com o Aproveitamento Hidrelétrico Santo 

Antônio – AHE/Projeto Básico Ambiental - PBA48, documento elaborado pelo 

consórcio responsável pela construção da usina, apenas na margem esquerda 

do rio Madeira foram identificados para desapropriação 166 imóveis rurais, em 

várias localidades, entre elas as que estavam no entorno da cachoeira de 

Santo Antônio, como é o caso de São Domingos. Para uma melhor 

visualização da localização desta comunidade e da nossa área de estudo, no 

município de Porto Velho, destacaremos três mapas, elaborados a partir de 

dados oficiais de instituições ligadas ao governo, como o Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM), Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

 

                                                           
48 Disponível em 
http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/Mad/Documentos%20Oficiais/PBA/pba%203.pdf. 
Acesso em 22 de dezembro de 2015. 
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Mapa 2: Localização do município de Porto Velho no estado de Rondônia. 

 

Fonte : Elaborado por Charlles Barata  
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Mapa 3: Localização da área de estudo no município de Porto Velho. 

 

Fonte : Elaborado por Charlles Barata  
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Mapa 4: Localização da comunidade de São Domingos, no município de Porto 

Velho. 

 

Fonte : Elaborado por Charlles Barata  

 

O nome da comunidade “se deu em função de um igarapé, o São 

Domingos, que atravessava a localidade e desaguava no rio Madeira” 

(RIBEIRO, 2013, p. 79). De acordo com relatos de antigos moradores, a 

comunidade de São Domingos era formada, em sua maioria, por famílias de 

ascendência nordestina, que teriam vindo para trabalhar nos seringais da 

região. Um levantamento realizado antes da construção da barragem e, 

atualmente, disponível no acervo de monografias da biblioteca da Universidade 

Federal de Rondônia49, entre os resultados, concluiu que a referida 

comunidade era habitada por aproximadamente 20 famílias. A pesquisa de 
                                                           
49 BARCELOS, Adriana Renata Camila Wisniewski. Levantamento sócio-econômico e 
ambiental em áreas ameaçadas pelo projeto hidrelétrico Santo Antônio, Rio Madeira, 
Rondônia. 2007. 212 p. Monografia apresentada como pré-requisito para conclusão do curso 
de graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Porto Velho, 
2007. 
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campo de Barcelos (2007) levou em consideração os dados de 15 famílias. 

Abaixo, a foto de uma casa construída em madeira e coberta com telhas de 

amianto, às margens do rio Madeira, na comunidade de São Domingos.  

 

Fotografia 5: Foto: Casa na antiga comunidade de São Domingos. 

 

Fonte : Natanael Oliveira 

 

Hoje, 7 anos após o início da construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio, apenas duas famílias, remanescentes da antiga comunidade de São 

Domingos, sobrevivem na parte que não foi afetada pelo reservatório da usina, 

mais conhecida como “São Domingos Remanescente”.  

Para chegar a essa comunidade, um dos acessos é via terrestre pela 

BR 319, sentido Humaitá/AM, entrando à esquerda no km 4, seguindo o ramal 

Jatuarana, num percurso de aproximadamente 7 km, até chegar ao ramal que 

separa os acessos às comunidades de São Domingos Remanescente e Riacho 

Azul, ambas localizadas à margem esquerda do rio Madeira, numa área que 

não foi afetada pela construção da barragem. Atualmente, este trajeto é 
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facilitado pela ponte sobre o rio Madeira, obra inaugurada em setembro de 

2014.  

 

Fotografia 6: Portal de acesso às comunidades de Riacho Azul e São 
Domingos Remanescente. 

 

Fonte : José Gadelha 

 

O outro acesso à comunidade de São Domingos Remanescente é a 

travessia do rio Madeira, através de voadeiras, um trabalho realizado por 

pescadores e práticos que exercem essa atividade como forma de 

complementar a renda da família. Sobre o destino e as formas de organização 

social dos ribeirinhos (ex-moradores da comunidade de São Domingos), 

ouvidos em 2008, na primeira fase de entrevistas, abordaremos no capítulo 4 

desta pesquisa.  

Uma cena muito comum, entre os moradores da antiga comunidade de 

São Domingos eram as reuniões em família. Aliás, “a morada em terra de 

parentes é um fato comum entre os ribeirinhos. Originados de casamento de 
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filhos os espaços vão se tornando grupos familiares” (SILVA, 2003, p. 100). 

Aos fins de semana, principalmente, os integrantes das famílias costumavam 

se reunir e receber amigos ou parentes, que moravam em outras áreas, ou na 

cidade, para algum tipo de confraternização. No caso, mostrado abaixo, o 

almoço foi uma forma de se despedir da comunidade, pois aquele seria o 

último fim de semana em que os moradores poderiam desfrutar da 

comunidade.   

 

Fotografia 7: Última reunião em família na antiga comunidade de São 
Domingos, antes do remanejamento. 

 

   Fonte : Natanael Oliveira 

 

Segundo Barcelos (2007), a maioria das famílias (53%) da comunidade 

de São Domingos possuía poucos membros, entre dois a três, cada (Gráfico 2). 

Cerca de 20% das famílias eram formadas por 3 a 4 integrantes, enquanto que 

13% das residências constituíam-se por um único morador. Apenas duas 

famílias eram numerosas, uma com 5 a 6 pessoas, e a outra com mais de dez 

integrantes. 
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Gráfico 2: Gráfico com número de pessoas por família (Comunidade de São 
Domingos). 

 

Fonte: Dados obtidos a partir de pesquisa realizada por BARCELOS, Adriana Renata Camila 
Wisniewski. 

 

Outro dado relevante da pesquisa de Barcelos e bastante útil em nossa 

pesquisa é a faixa etária dos ex-moradores da comunidade de São Domingos. 

A localidade possuía quatro pessoas com mais de 70 anos de idade, ou 10% 

do público pesquisado, sendo que o total de moradores com idades entre 0 e 5 

anos era de 15%; 10% para moradores entre 6 a 10; 5% para 11 a 15; 3% para 

16 a 20; 5% para 21 a 25; 10% para 26 a 30; 15% para 31 a 40; 10% para 41 a 

50; 13% para 51 a 60 e 3% para moradores entre 61 e 70 anos, como 

assinalam os dados na figura a seguir: 
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Gráfico 3: Gráfico com a faixa etária dos ex-moradores (Comunidade de São 
Domingos). 

 

Fonte: Dados obtidos a partir de pesquisa realizada por BARCELOS, Adriana Renata Camila 
Wisniewski. 

 

Conforme relatos de moradores, a colonização da comunidade de São 

Domingos se deu logo após o período áureo da borracha e a construção da 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Assim, teriam sido esses os dois grandes 

acontecimentos que estiveram diretamente ligados à formação desta 

comunidade. Muitos moradores, ao chegarem à região, se depararam com a 

mata ainda fechada e foram eles mesmos os responsáveis pela limpeza do 

local, enfrentando, para isso, as dificuldades características do lugar. Para 

melhor compreensão desse trabalho de limpeza, executado pelos próprios 

moradores, transcrevemos, a seguir, os depoimentos de dois ex-moradores da 

comunidade de São Domingos, ouvidos no decorrer de 2008, durante a 

primeira fase de entrevistas. 
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Faz 48 ano que eu moro aqui, passei a morá aqui nesse canto. 
Esse, esse canto aqui que cê tá veno, isso era muito fei, era 
uma mata, isso aqui foi arrancado, isso aqui tudim de inxadão, 
eu e aquele minino que tá aculá, José Roseno que é meu fio. 
Arrancano tudim de inxadão, isso aqui tudim, tudinho 
arrancado de inxadão. Nós trabalhô aqui 6 ano arrancano toco 
de inxadão aqui pa fazê isso aqui. Isso aqui era uma coisa 
muito feia, era muito fei, era uma mata mermo, cum matagal 
mais fei. Isso aqui só tinha cobra, andava era, tinha muita era 
paca, viado, tatu, tudim tinha aqui, isso era o matagal mais fei 
do mundo50. 

 

Isso aqui tudo era mata. Foi derrubado pelo meu velho no 
machado, naquela época não tinha motosserra. Cheguei aqui 
criança cum 7 ano de idade, que nem eu falei pra você. 
Cheguei tudo era mata. Ninguém via o rio51. 

 
 

Na comunidade de São Domingos, a principal atividade econômica 

praticada pelos moradores era o cultivo da mandioca, cuja predominância 

estava em 14, das 15 famílias pesquisadas por Barcelos (2007). Em seguida, a 

criação de galinhas, com 11 famílias. Na agricultura, além da mandioca, foi 

verificado o plantio de feijão, milho, arroz, batata, batata doce, tomate e 

verduras em geral. Contudo:   

 
As culturas não perenes, tais como o feijão, arroz, melancia, 
batata doce e melão, entre outras, são cultivadas nas regiões 
de várzea, o que faz dessas regiões de praias serem de suma 
importância para os moradores ribeirinhos, visto que boa parte 
do que produzem é proveniente dessas terras. (BARCELOS, 
2007, p. 92) 

 
 

Logo, os meios de sustento dessas famílias estavam voltados, 

principalmente, para a agricultura de Várzea. Entretanto, a pesca também 

representava relevante contribuição. Essa atividade estava presente em 100% 

das famílias, no que dizia respeito ao fator alimentação. Já, a comercialização 

do pescado obtido constituía-se em atividade de trabalho e renda para 33% 

das famílias. No período do “defeso”, época em que normalmente acontece a 

                                                           
50 Roseno Roque de Lima, em depoimento concedido ao documentário “Para onde o destino 
mandar”, gravado em 2008, como trabalho de conclusão de curso de graduação em 
Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. 
51 José Pereira Gondim, em depoimento concedido ao documentário "Para onde o destino 
mandar”, gravado em 2008, como trabalho de conclusão de graduação em Comunicação 
Social com Habilitação em Jornalismo. 
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migração dos peixes até a cabeceira dos rios para desovar, a pesca 

profissional e amadora fica proibida em todos os rios e afluentes de Rondônia, 

conforme estabelece a portaria de número 280/201252 da Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). Com isso, o Seguro Defeso estava 

presente em 20% das residências da comunidade de São Domingos (Gráfico 

4).  

 

Gráfico 4: Gráfico: Predominância da pesca (comunidade de São Domingos). 

 

Fonte: Dados obtidos a partir de pesquisa realizada por BARCELOS, Adriana Renata Camila 
Wisniewski. 

 

A comunidade de São Domingos contava com uma escola que chegou 

a atender a comunidade até o quinto ano. Segundo a Secretaria Municipal de 

Educação de Porto Velho, SEMED, a escola Darcy Vargas funcionava na 

                                                           
52 Dados obtidos no site da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). 
Disponível em: http://www.sedam.ro.gov.br/arquivos/arquivos/01-08-13-19-57-
35Portaria%20_280%20novembro%202012.pdf. Acesso em 28 de janeiro de 2015. 
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modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), e foi desativada53, em 2001, 

antes mesmo da instalação da usina de Santo Antônio. Na comunidade, não 

havia posto de saúde, sendo necessário o deslocamento até a parte urbana do 

município de Porto Velho, quando havia necessidade de atendimento médico. 

De acordo com Barcelos, uma das grandes queixas dos ex-moradores era com 

relação aos casos de Malária, bastante comuns durante o período chuvoso. 

Aproximadamente 67% das famílias ouvidas afirmaram haver casos de malária 

em suas residências. Outras duas doenças, de ocorrência frequente, na 

comunidade, durante o período chuvoso, eram a dengue e a gripe. 20% dos 

moradores afirmaram haver a existência das duas. 

 

3.3. Dos seringais ao resgate das práticas culturai s. 
 

A participação do homem nordestino nos processos de ocupação da 

Amazônia operou de forma decisiva. Com a valorização da borracha, no 

mercado internacional, o tímido movimento de territorialização do Norte 

brasileiro foi rompido e a partir da década de 1870, durante o Primeiro Ciclo da 

Borracha, a região começa a receber pessoas em quantidade bastante 

expressiva, principalmente, do estado do Ceará. Era uma luta que todos 

travavam contra a falta de oportunidades, o desemprego e os conflitos no 

campo. Além disso, as secas que ocorreram na segunda metade da década de 

70, do século XIX, também cooperaram para a saída em massa de cearenses 

em direção à Amazônia.  

Essa era uma situação quase inevitável. Para o nosso esclarecimento, 

Edilson Lucas de Medeiros, na obra “Seringueiro: o Desbravador da Amazônia” 

estabelece que como a grande maioria desses migrantes era formada por 

analfabetos e pessoas sem qualquer qualificação, só havia duas opções: sair 

para o centro sul, em direção a cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, 

para trabalhar, especificamente, na construção de obras, ou se deslocar para a 

Amazônia, onde trabalhariam na extração de látex, castanha-do-pará e peles 

de animais (2010, p. 31).  
                                                           
53 Informações obtidas junto ao Departamento de Educação da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED). 
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O movimento migratório para a região amazônica, no fim do século 

XIX, também se viu alicerçado na atuação de grandes proprietários de 

seringais. Gente que viajava para o Nordeste, especialmente, para o estado do 

Ceará, com o intuito de recrutar mão de obra para a extração de látex. Esses 

trabalhadores eram facilmente atraídos diante das circunstâncias. De um lado, 

o cenário de miséria que desolava a região e os expulsava de suas moradias. 

Do outro, as falsas promessas de rápido encaminhamento aos seringais, tão 

logo chegassem às cidades de Manaus e Belém, e de fácil enriquecimento, 

fruto do trabalho executado nos seringais amazônicos. Prometia-se, inclusive, 

passagem de volta em caso de desistência, e 35 mil cruzeiros para o 

seringueiro que extraísse mais leite no ano.  Mas, na verdade, nada disso 

acontecia e essas promessas quase nunca eram cumpridas, principalmente, 

devido a uma série de dificuldades logísticas e limitações.  

Conforme Medeiros (2010), o deslocamento até os seringais durava 

vários dias e, no percurso, eram necessárias algumas paradas para a troca de 

embarcações. A alimentação era basicamente arroz, feijão, charque, pirarucu e 

conserva. Para as crianças, a viagem longa era um sofrimento e muitas 

apresentavam quadros de diarreia e vômitos, logo no segundo dia de viagem. 

No entanto, uma das grandes reclamações era a quantidade de picadas de 

mosquitos borrachudos, mais conhecidos como piuns54 que atormentavam e 

tiravam o sossego dos retirantes.  

Quando chegavam aos seringais, com o corpo bastante debilitado, 

esses nordestinos apresentavam sinais de extrema vulnerabilidade às doenças 

comuns na região, entre elas a malária que chegou a ser considerada a 

verdadeira assombração mortífera do vale amazônico. De acordo com o autor, 

tais dificuldades não significaram para o homem nordestino uma barreira ao 

ponto de fazê-lo desistir do sonho que perseguia. Pelo contrário,  

 
Esse homem assimilou com paciência e resignação as 
dificuldades, criou formas empíricas de convivência, de hábitos 
e costumes que a natureza e o meio ambiente determinavam. 
O homem nordestino que se integrou a Amazônia imprimiu em 
sua alma os sentimentos, hábitos e costumes regionais. 

                                                           
54 Mosquitos hematófagos (aqueles que se alimentam de sangue). 
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Designado para se integrar as características sociais, 
econômicas e culturais da floresta, assim o fez com muita 
propriedade e determinação (MEDEIROS, 2010, p. 20). 

 
 

Era uma relação de total subordinação à seringueira. Nas palavras de 

Leandro Tocantins (1982), o homem reagiu bem às adversidades da floresta se 

inter-relacionando com as plantas e os animais, desta forma, adquirindo o 

equilíbrio da vida. Um equilíbrio necessário para que ele (o homem nordestino) 

pudesse se sentir integrado à mãe que o acolhera, mesmo estando arraigado a 

um ambiente de verdadeira escravidão e desassistência por parte do poder 

público. Os seringais constituíram as primeiras unidades administrativas de 

produção organizada, onde se planejou e executou a extração do látex e a 

comercialização de borracha na Amazônia.  No que diz respeito à estrutura, 

estavam organizados em três esteios principais: o barracão, o centro e a 

colocação.  

O barracão era o centro administrativo do seringal e, por uma questão 

estratégica, devia sempre estar situado às margens de um rio. A ideia de 

proximidade com os rios era justamente de utilizá-los como caminhos por onde 

seriam transportadas as mercadorias e a produção de borracha, além de 

facilitar o acesso a quem chegava ou partia do seringal.  

Nas regiões próximas ao barracão, estavam os trabalhadores que 

prestavam serviços diretamente ao dono do seringal. Essas pessoas e suas 

respectivas funções foram detalhadas por Antônio Carlos Galvão da Silva 

(2012) em estudo55 realizado com moradores ribeirinhos e ex-seringueiros no 

município de Lábrea, região sul do Amazonas, e nós apresentamos um breve 

resumo sobre as atividades desempenhadas por esses trabalhadores, com 

base nas explicações do autor.  

O Gerente do seringal – seria responsável pela administração do local; 

Noteiro, Aviador ou Guarda-livros – responsável pelo controle de entrada e 

saída de toda a mercadoria do seringal; Empregado de balcão – responsável 

pela manutenção do estabelecimento, guarda e venda de mercadorias do 

                                                           
55 Resultado da dissertação de mestrado em Geografia pela Fundação Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). Trabalho convertido em um livro intitulado “O seringal no município de 
Lábrea: O espaço vivido e a resistência de um tempo”. 
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depósito; Comboieiro ou tropeiro – eram os trabalhadores incumbidos de 

transportar em burros ou cavalos as mercadorias ao seringueiro e trazer a 

borracha produzida; Mateiro – homem com grande habilidade e conhecimento 

da floresta, incumbido de encontrar as seringueiras e constituir estradas. Tinha 

também a atribuição de localizar aldeias e armar emboscadas contra tribos 

indígenas; Toqueiro – este era responsável por limpar o caminho entre as 

árvores descobertas pelo Mateiro. Tinha ainda a tarefa de abrir caminho entre 

as seringueiras; Fiscal – que mantinha contato constante com o seringueiro, 

fazendo a fiscalização das condições das estradas e se o seringueiro estava 

trabalhando em conformidade com as exigências do patrão; Trabalhadores de 

Campo – pessoas contratadas para cuidar da limpeza do entorno do barracão; 

Pescador e Caçador – eram homens que tinham a incumbência de prover 

peixe e carne para o barracão; Jagunços – contratados, exclusivamente, para 

fazer valer as imposições do dono do seringal. Portanto, percebe-se um 

sistema próprio, com trabalhadores e funções importantes para a constituição 

da força administrativa do seringal. 

O centro se configurava como sendo a sede do seringal. Recebia os 

mantimentos e utensílios do barracão e era constituído de várias colocações. 

Também era um local muito frequentado por seringueiros de outras colocações 

para participarem de festas e outras formas de distração, tendo em vista a 

solidão que muitos enfrentavam nos seringais. As colocações, um pouco mais 

afastadas dos centros, eram os locais onde os seringueiros viviam com suas 

famílias ou companheiros de barraca. Embora dentro do seringal, 

representavam o lar do seringueiro “e a inviolabilidade era respeitada, havia 

essa consciência das partes (patrão e seringueiro), salvo algumas exceções 

praticadas por seringalistas que se consideravam senhores absolutos de seus 

seringais” (MEDEIROS, 2010, p. 56). Para uma melhor compreensão da 

organização do espaço geográfico de um seringal, utilizaremos os dados 

obtidos na obra de Nilson Santos (2014) intitulada “Seringueiros da Amazônia: 

Sobreviventes da Fartura”, um estudo56 realizado com seringueiros da Reserva 

Extrativista do Rio Ouro Preto, no município de Guajará-Mirim, região Noroeste 

                                                           
56 Tese de doutorado em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (USP) que virou livro. 
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do estado de Rondônia, na fronteira com a Bolívia. A obra apresenta o croqui 

(figura 15) do que seria parte de um seringal amazônico, no começo do século 

XX, sem localização mais precisa.  Os dados da figura nos ajudam a 

compreender como estava organizado o espaço geográfico de um seringal 

amazônico, no início do século passado.  

 

Figura 1: Croqui esquemático de parte de um seringal amazônico em meados 
de 1900. 

 

Fonte:  India Rubber World (1902), apud Santos (2014, p. 34).  

 

Pelo esquema, as alças em formato de gota entrecortadas por igarapés 

são as estradas, e os números no seu interior indicam quantas seringueiras 

compõem cada estrada. No modelo, 15 estradas partem da cabana 1, que 



 

103 
 

representa uma colocação; 12 estradas partem da cabana 2; e 5 da cabana 3. 

O número total de árvores nesta área é de 3.573. As estradas em formato de 

gota facilitavam o trabalho do seringueiro, pois ao final da etapa de corte (a 

sangria da seringueira) ele estava de volta ao ponto de partida, podendo assim 

iniciar o recolhimento do látex. Reforçamos, ainda, que a ilustração se refere, 

apenas, ao que seria parte de um seringal, este, podendo se constituir de 

poucas ou muitas colocações. Segundo Medeiros (2010, p. 56), “os varadouros 

que ligavam as colocações ao barracão eram denominados de linhas, que 

interligavam até 30 colocações [...] havia seringais que se constituíam de várias 

linhas chegando a somar 200, 250 colocações”.  

O trabalho de extração do látex era uma árdua tarefa. Iniciava ainda de 

madrugada. Não obstante o seringueiro tivesse autonomia para fazer os 

próprios horários (nesse modelo se diferenciando dos moldes de produção 

capitalista, caracterizada pela mão de obra assalariada e jornada de trabalho 

pré-estabelecida) a maioria preferia sair de casa com o dia escuro, por volta 

das 5h da manhã, por isso a poronga (lamparina de querosene adaptada para 

usar na cabeça) era uma ferramenta de trabalho que não podia faltar. O serviço 

continuava até às 21h. Durante o período matutino, era executado o corte da 

árvore (seringueira) e a introdução das tigelas na madeira, e das 13h às 17h 

era colhido o látex que havia acumulado nas tigelas. 

A última etapa dos trabalhos, ou seja, a atividade de defumação era 

executada após o corte e a “colha” do látex. O processo de defumação 

consistia em transformar o leite (látex) líquido em borracha, através de uma 

técnica desenvolvida dentro da própria colocação. Conforme Medeiros (2010), 

essa etapa iniciava-se com o tocar fogo na fornalha, abastecê-la de coco e 

cavaco e após a fornalha alcançar elevada temperatura, o seringueiro dava 

início ao processo de defumação. Sobre a fornalha, o autor confere a seguinte 

explicação: 

 
Essa fornalha se constituía de: um porão (buraco no chão de 
1,50 x 2,00 metros e 1,50m de fundura). Ao lado havia uma 
estrutura também cavada no chão em um formato de pote, 
tendo na parte superior uma boca de 8 cm de diâmetro. Na 
parte inferior, havia um orifício com diâmetro de 16 cm ligando 
a parte baixa do porão. A parte semelhante ao pote era a 
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câmara de combustível, depósito cavado com coco babaçu. O 
diâmetro inferior era o suspiro, por onde colocava o fogo. 
Quando o cavaco de madeira e o coco entravam em 
combustão, produzia um tubo de fumaça em alta temperatura, 
que servia para transformar o látex em borracha sólida pronta 
para comercializar. (MEDEIROS, 2010, p. 70) 
 
 

O seringueiro vivia submetido a um regime de escravidão. Aquele que 

não produzia a contento, ou passava muito tempo sem produzir borracha 

deixava de ter o direito a negociar com seus patrões alimentos para o próprio 

consumo. Muitos eram os fatores em desfavor do seringueiro, que contribuíam 

para o aumento de sua dívida. Entre esses fatores estavam os preços desleais 

que o seringalista (patrão) pagava ao seringueiro pela produção da borracha. 

Como o balanço para ver se o seringueiro tinha saldo no fim do ano era feito 

com o preço que a borracha tinha no começo do ano, o valor pago pela 

produtividade anual era defasado, pois os cálculos eram feitos mediante os 

preços cotados, no início da produção. Mais do que uma fonte de lucro, por 

parte dos patrões, a contabilidade tinha o papel de manter o seringueiro 

sempre ligado ao seringal por meio da dívida, pois o “saldo” o libertaria 

realizando o sonho de regressar à terra de origem.  

Logo que chegava aos seringais, por não ter a experiência adequada 

sobre a extração do látex e a vida de seringueiro, o homem nordestino era 

tratado como “brabo”, condição na qual permanecia por um período não inferior 

a dois anos, tempo considerado razoável para que ele aprendesse, pelo 

menos, a conviver com os perigos e os segredos da floresta. Da condição de 

“brabo”, ele passava a ser considerado experiente ou “amansado” quando já 

tinha adquirido as habilidades para o corte da seringueira e aprendido as 

técnicas para a defumação do leite da seringa. Era ele ainda o responsável 

pela construção da própria casa, utilizando os recursos naturais que a floresta 

oferecia, basicamente: madeira, palha, cipó e embira de tauari. Para o corte, a 

ferramenta mais utilizada era o facão (terçado) e o machado.  

Diante da importância da mão de obra do homem nordestino para a 

produção da borracha nos seringais da região, não poderíamos deixar de 

mencionar a participação da mulher neste contexto. Mesmo falando em dados 

numéricos, com base nas estimativas de que entre os anos 70 do século XIX 



 

105 
 

até meados de 1960 cerca de 500 mil nordestinos teriam migrado para a 

Amazônia, a contribuição do público feminino para o trabalho de extração do 

látex não é citada na mesma proporção que a contribuição do público 

masculino. Para Silva (2012), as próprias condições às quais o homem era 

submetido dentro da mata levavam a acreditar que aquele seria um trabalho 

que deveria ser executado somente por homens, desta forma, a mulher ficou 

praticamente à sombra dos relatos históricos do período da exploração 

extrativista. Todavia, a mulher não deixou de ser uma realidade dentro dos 

seringais. De acordo Benchimol (1992, p. 115) apud Silva (2012, p. 51): 

 
O Departamento Estadual de Estatística do Amazonas 
registrou entre os anos de 1941 a 1945 a entrada de 46.955 
mulheres no porto de Manaus, sendo que no mesmo período 
foi registrada a saída de 39.426, das quais a grande maioria 
destinou-se ao interior do Amazonas. 
  

Marcada pelo preconceito, conforme Silva (2012), a mulher 

desempenhou naturalmente o papel de companheira para muitos seringueiros. 

No entanto, as notícias pelas quais elas deram-se a conhecer foram de 

denúncias de maus tratos e violência, sendo o abuso sexual e o espancamento 

as práticas mais comuns dentro dos seringais, no que diz respeito ao 

tratamento dado à mulher.  

Durante o Primeiro Ciclo da Borracha, principalmente, os seringalistas 

não permitiam que os seringueiros constituíssem família, pois acreditavam que 

com uma mulher e filhos dentro das colocações o trabalho nos seringais estaria 

comprometido. Outra preocupação era com relação ao fato de ao terem mulher 

e filhos para sustentar poderiam destinar menos tempo ao corte da seringa, 

para investir no cultivo de plantações (roçado), já que a família aumentara, por 

isso, necessitariam de outra fonte de alimento que não fosse aquele adquirido 

no barracão, assim deixando de aumentar a dívida. Predominava entre os 

donos de seringais uma visão machista que concebia a mulher basicamente 

para os desejos sexuais e a colocava em posição de total inferioridade em 

relação aos homens, sendo comparada a mero objeto de disputa.  

E quando uma menina durante a infância era trazida pelos próprios 

pais para dentro dos seringais, a condição de ser do sexo feminino não era 
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fator determinante para que ela não fosse obrigada a executar os mesmos 

serviços que os adultos. Os depoimentos, a seguir, dizem respeito a dois 

personagens (um homem e uma mulher) que foram ouvidos em trabalhos de 

campo e viveram situação semelhante, ao migrar com a família, durante a 

infância, para trabalhar nos seringais da Amazônia. Ambos enfrentaram, no 

passado, a árdua tarefa de cortar a seringa e foram obrigados a encontrar 

meios de sobrevivência numa região completamente desconhecida e cheia de 

obstáculos.  

 
Nasci no estado do Mato Grosso. Minha mãe era mato-
grossense e meu pai era cearense. Aí, cheguei aqui cum 5 ano 
de idade. Cabei de me criá aqui. Aí, fiquei aqui nesse tempo. A 
mamãe morava no estado do Mato Grosso, minha vó adueceu, 
aí mandô chamá nóis de lá pra cá. Nóis sofremo, sofremo 
que num foi brincadera. Mamãe sem recuso, papai tombém 
sem recuso, passemo um ano cumeno banana verde 
cuzida.  

 
 [...] Meu pai era seringuero. Eu era porque era filha do meu 
pai . A gente tinha que levantá cedo, de madrugada. Meu 
irmão, foi uma luta muito grande da minha mãe pa pudê criá 
nóis57. [grifo nosso] 

 
Eu vivi essa vida toda na mata, 71 ano na mata,  mais eu 
num acabei de vê as fera toda. Num acabei de vê!  Tem um 
bicho no mato, que é deste tamanhinho. Esse, se o homem 
num fô bom, ele mata o homem na hora. É um macaco 
chamado Januaí. Esse bicho é muito valente58. [grifo nosso] 
 

 
Nos dois depoimentos, chamamos a atenção para a vida sofrida e de 

riscos que ambos os entrevistados declararam enfrentar nos seringais, ainda 

quando crianças. No primeiro deles, a personagem deixa explícito em sua fala 

que acompanhou o pai na atividade de seringueiro e depois da morte dele 

abraçou com o irmão mais velho a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais 

novos, juntamente com a mãe.  No segundo, o entrevistado declara que foram 

mais de 70 anos de sua vida dedicados aos seringais. 

                                                           
57 Lucia da Silva de Oliveira, ex-moradora da comunidade de São Domingos. Depoimento 
concedido ao documentário “Para onde o destino mandar”, gravado em 2008, como trabalho de 
conclusão de curso de graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. 
58 Antônio Falcão Ribeiro, ex-soldado da borracha ouvido em abril de 2014 em reportagem 
especial sobre o trabalho escravo nos seringais do estado de Rondônia. Disponível em: 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/bom-dia-amazonia/videos/t/edicoes/v/ex-soldado-da-borracha-
relata-trabalho-escravo-nos-seringais-do-estado-de-rondonia/3309447/ 
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Para Silva (2012), a principal causa que levou as mulheres a enfrentar 

a dura realidade do corte da seringa foi o estímulo recebido, desde criança, 

pelos pais, com o objetivo de receber ajuda para a produção da borracha, para 

que a família se visse livre da dívida. Depois, as situações de morte ou 

invalidez de quem sustentasse a casa também operavam como estímulo para 

que os filhos mais novos tomassem para si, junto com os demais membros da 

família, a responsabilidade de cuidar da casa e assumir as dívidas com o 

patrão, aliás, quitar a dívida e voltar para os estados de origem era a grande 

obsessão de todo seringueiro. Mesmo a agricultura não sendo uma prática 

totalmente liberada pelos patrões, durante o Primeiro Ciclo da Borracha, a 

atividade agrícola nunca passou totalmente despercebida, até mesmo porque 

havia a ausência de alguns produtos necessários à alimentação nos seringais. 

Logo, era percebido, ainda que tímido, o cultivo de arroz, feijão, fava, batata-

doce, mandioca, cana de açúcar, abóbora e maxixe, além de frutas como a 

melancia e o maracujá, entre outras.  

Quando do declínio da exportação da borracha da Amazônia, diante da 

liberação das áreas de cultivo do mesmo produto nos seringais da Malásia, 

após a II Guerra Mundial, a combinação da agricultura com o extrativismo 

ganhou ainda mais destaque. É o que explica Gonçalves (2001), afirmando que 

para manter os seringais, os administradores se viram obrigados a fazer uma 

série de concessões aos seringueiros no intuito de mantê-los dentro da 

floresta. Então, a prática da agricultura passou a ser largamente tolerada e a 

constituição da família por parte dos seringueiros deixou de ser uma proibição. 

Neste contexto, algumas práticas do dia a dia das famílias que permaneceram 

no interior da floresta, habitando nas beiradas dos rios e seus afluentes 

tornaram-se ainda mais abundantes, emprestando à cultura amazônica 

elementos representativos da cultura nordestina, num entrecruzamento de 

saberes e vivências.  

No que diz respeito à organização social de espaços remanescentes 

dos seringais, citamos, por exemplo, a prática da agricultura de subsistência 

que se consolidou após o período áureo da borracha. Como esclarece Loureiro 

(1995), a combinação do extrativismo de frutos, essências, plantas aromáticas 

e também medicinais, madeiras e outras drogas do sertão, com a pesca e a 
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agricultura de várzea, tanto para o consumo interno dessas comunidades, 

quanto para a comercialização definiu uma paisagem típica do caboclo 

ribeirinho. O cultivo da mandioca se configurou como uma das principais 

atividades executadas por essas famílias, diante da infinidade de produtos que 

podem ser feitos a partir dessa raiz, sendo o principal a farinha de mandioca. 

Embora não fosse tarefa fácil, o momento da produção de farinha sempre 

reunia a família, ou grande parte dos membros de uma mesma família, e se 

caracterizava por ser uma oportunidade de diversão e prazer, pois todos viam 

aquele produto como a maior esperança de sobrevivência.  

Nesse sentido, em Lima e Souza (2002), para o morador ribeirinho não 

existe “o lugar” do trabalho, muito menos o “tempo” do trabalho, como se 

observa nas sociedades capitalistas, pois nesse modo de viver, que é particular 

das comunidades ribeirinhas da Amazônia, predomina uma relação 

diferenciada com a natureza, na qual as estratégias de sobrevivência vão se 

constituir a partir da integração entre o homem e os elementos disponíveis pela 

natureza (o rio e a mata). 
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Fotografia 8: Casa de farinha. À esquerda, Lucinei Monteiro do Nascimento, e o 
irmão, Lucivaldo Monteiro do Nascimento, à direita. 

 

Fonte : José Gadelha 

 

Também nessa perspectiva, Josué da Costa Silva (2008) acrescenta 

que, apesar dos estudos já realizados, pouco se sabe sobre esse modo de vida 

ribeirinho, que privilegia os modos tradicionais de subsistência. Para ele, esse 

modo de vida não foi devidamente estudado pela ciência. “Algo precisa ser 

entendido: Como que uma população define sua estratégia de sobrevivência, 

sem precisar derrubar a floresta? Isso nós não sabemos [...] Há poucos 

estudos sobre isso, principalmente da nossa realidade amazônica” 59. 

 A conservação de valores e práticas do cotidiano não encontrou 

barreira nas dificuldades de acesso aos centros urbanos, porque predominou a 

transmissão oral dos saber acumulado e o exercício da experiência adquirido 

por um longo período na história de organização social das populações 

ribeirinhas. Isso nos leva a compreender a relação existente entre o homem e a 

                                                           
59 Doutor em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Depoimento concedido 
ao documentário “Para onde o Destino Mandar”, gravado em 2008, como trabalho de 
conclusão de curso de graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. 
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natureza, em que são considerados como parte integrante dessa relação todos 

os elementos essenciais à sua sobrevivência não, apenas, no sentido físico, 

imediato, mas no sentido simbólico em que prevalece o olhar contemplativo, da 

intuição, sobre aquilo que não está explícito nas coisas.  

Como define Loureiro (1995), a cultura do mundo rural de 

predominância ribeirinha constitui-se na expressão aceita como a mais 

representativa da cultura amazônica, e está imbricada em práticas culturais do 

cotidiano e em manifestações diversas. Certamente, não é nossa ambição, 

aqui, aprofundar a discussão sobre esse conjunto de práticas que permeiam o 

espaço ribeirinho, por estarmos conscientes, inclusive, de que a própria 

dinâmica de organização desses espaços, bem como as suas relações 

constitutivas vão continuar sofrendo inúmeras modificações e também servirão 

de base para estudos futuros. No entanto, é com base nessas observações e 

nos relatos dos ex-moradores da comunidade de São Domingos que nos 

propomos, mais adiante, a identificar e analisar elementos representativos da 

cultura ribeirinha e práticas culturais, do cotidiano na beirada dos rios, que 

subsistem ou foram alterados por conta da construção da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio, no rio Madeira. 

 

3.4. Espaço e representações do viver na beirada do  rio.  
 

Diante do exposto, anteriormente, e para uma melhor compreensão da 

nossa proposta, recorreremos às contribuições dos geógrafos humanistas, 

cujos estudos estão centrados na percepção do homem como um produtor de 

cultura, atendo-se aos significados, valores, sentimentos, intuições, práticas 

simbólicas e experiências. Conforme Teixeira (2001, p. 132): 

 

Busca-se através do viés humanista resgatar o homem, não 
apenas aquele que é dotado de razão, mas sim aquele que é 
dotado de sentimentos, que reflete e crê. Toda divisão 
existente entre o mundo objetivo exterior e o subje tivo 
interior  é rejeitada , visando uma abordagem mais coerente, 
cujo processo de conhecimento não separa os fatos dos 
valores, sentimento da razão e o saber da compreensão. [grifo 
nosso] 
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A partir da década de 60, a geografia de cunho humanista, buscando 

um melhor entendimento do homem e do contexto no qual organiza o seu 

espaço e com ele se relaciona, apresentou a perspectiva de tratar de temas 

como a percepção, subjetividade60, valores humanos e o espaço vivido, 

agregando contribuições que marcariam a geografia e trariam à tona uma série 

de questões norteadoras de estudos posteriores.  

Nas décadas seguintes, o assunto ganhou ainda mais destaque 

atraindo a atenção de outras áreas do conhecimento, passando a ser cultivado 

o interesse pela geografia humana. Segundo Souza (2015, p. 42), houve uma 

maior preocupação por parte dos geógrafos humanistas de reestruturar a base 

da geografia, “buscou-se uma abordagem cultural inovadora no sentido de 

dialogar com outras ciências: psicologia, sociologia, filosofia e antropologia, 

como forma de compreender o espaço e as especificidades do indivíduo”. 

Através dos estudos geográficos, sob um enfoque cultural, o homem passou a 

ser contemplado no centro de análises que o consideram a partir de uma nova 

dimensão, com todas as suas ações vinculadas a um contexto, seja ele social, 

físico, ou econômico, por meio de uma abordagem integral, jamais perdendo de 

vista o todo, mesmo que o estudo possa estar centrado numa única parte.  

O objetivo central dessa abordagem é o ser humano, tendo em vista a 

compreensão da estrutura e dos significados do espaço vivido “sobretudo, 

porque os seus trajetos pela terra significam vida” (TEIXEIRA, 2001, 146). 

Nessa perspectiva, a análise destas trajetórias não pode ser reduzida a 

relações geométricas entre o espaço, a duração e as práticas sociais 

estabelecidas, durante a experiência humana, porque os percursos são 

transformados em vivências, e o suporte terrestre em lugar61. Logo, as 

significações são pessoais, e tem suas origens em valores culturais, pois a 

                                                           
60 Conforme exposto, no tópico 2.1, da seção 2, a subjetividade sugere a compreensão que 
temos sobre o nosso eu, envolve sentimentos e pensamentos. Nós exercemos as nossas 
subjetividades no exercício da linguagem, entrelaçados a um contexto social no qual a 
linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos. E diante deste 
contexto, adotamos uma identidade.  
61 Atualmente, a ideia de lugar relacionada apenas a localizações dos fenômenos no espaço 
físico está cada vez mais distante, embora corresponda a uma abordagem muito utilizada nos 
estudos geográficos. Conforme Teixeira (2001), a partir da década de 70, o conceito de lugar 
passou a incorporar uma concepção diferente das anteriores, agregando valores subjetivos 
referendados pelos significados, propiciando sentidos as coisas, portanto, deixou de ser 
entendido sob a perspectiva dos objetos, fatos ou eventos. Os seres humanos é que dão 
significado a eles. 
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cultura, embora apresente valores coletivos, também se refere a cada indivíduo 

de forma particular. 

O conceito de espaço vivido surgiu com os estudos do geógrafo 

francês Armand Frémont62, segundo Teixeira (2001), e passou a destacar as 

relações dos homens com os lugares, em duas escalas diferentes: espaço de 

alienação e espaço vivido. A alienação é o que esvazia progressivamente o 

espaço de seus valores reduzindo-o, apenas, a uma soma de lugares 

regulados por mecanismos de apropriação, controle e condicionamento da 

reprodução social, consequentemente distanciando o homem do espaço onde 

vive, e descaracterizando a relação existente entre ambos. Já o conceito de 

espaço vivido é definido como um conjunto de coisas, valores, bens, mitos, 

saberes inerentes a um mundo subjetivo, no qual nos colocamos frente a 

experiências diversas, através da reflexão e dos sentidos. Essa mesma noção 

de espaço vivido considera o fato cultural como portador de sentido e gerador 

de significados.  

As contribuições de Y-Fu Tuan foram imprescindíveis para o 

entendimento da relação entre o homem e o meio ambiente, dentro dos 

estudos da geografia humanista, por preocupar-se num estudo geográfico 

baseado no amor do homem pela natureza. O autor introduziu o conceito de 

Topofilia, segundo o qual o homem mantém uma forte relação de afetividade e 

cumplicidade com a natureza, remetendo sentimentos, emoções, ações e 

valores ao espaço no qual tem construído suas raízes e significados, portanto, 

com o qual interage e se identifica. Nessa relação dialógica, com o meio 

ambiente, não há nenhuma cerimônia e a natureza se revela como sendo 

produtora de sensações, de forma que:  

 

O adulto deve aprender a ser complacente e descuidado como 
uma criança se quiser desfrutar polimorficamente da natureza. 
Ele necessita vestir uma roupa velha que lhe permita esticar-se 
no feno ao lado do riacho e embeber-se em uma mistura de 
sensações físicas  [...] o calor do chão, seus contornos duros e 
suaves; o calor do sol temperado pela brisa; a cócega 
produzida por uma formiga subindo pela barriga da perna; o 
movimento da sombra das folhas brincando em seu rosto [...] 
um meio ambiente como este pode romper todas as regras 
formais de eufonia e estética substituindo a confusão pela 

                                                           
62 FREMONT, Armand. La Region, espace vécu. Paris: PUF, 1976. 
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ordem e, no entanto, ser completamente desfrutável. (TUAN, 
1980, p. 111) [grifo nosso] 

 

Levando-se em consideração que, nessa perspectiva, o espaço é 

interpretado mediante as experiências vividas, a percepção deste mesmo 

espaço só será possível com a valorização e a busca contínua da 

compreensão do comportamento do homem frente às modificações das 

paisagens63. O conceito de espaço vivido não remete, unicamente, ao universo 

dos fatos, mas também ao homem enquanto responsável por construir o seu 

mundo, dar significado e existência a ele.  

O real e o simbólico se misturam, se convergem numa teia cultural em 

que o homem é parte integrante deste contexto, numa relação corpo a corpo, 

com seus sentidos, movimentos e representações no exercício da linguagem. 

Nesse sentido, citamos também as contribuições de Relph (1980, 1981) ao 

mencionar que os espaços vividos contêm lugares mais íntimos dos homens, 

advindos da existência e da percepção da experiência imediata. Segundo o 

autor, “vê-se o estudo do mundo vivido cultural como sendo cheio de 

significados e repleto de intersubjetividade, diferindo-se do mundo natural que 

nos é dado e do qual se encontra pré-determinado antes mesmo de 

nascermos” (RELPH apud SOUZA 2015, p. 44).  

Centramos, portanto, nossa atenção nas conceituações de espaço 

vivido, apresentadas pelos geógrafos humanistas, na continuidade desta 

pesquisa, sobretudo, quando nos referirmos ao espaço, que era habitado pelos 

ribeirinhos da comunidade de São Domingos, nosso objeto de estudo. Como 

temos vivenciado em nossa trajetória de pesquisa, este mesmo espaço sofreu 

modificações grosseiras em sua paisagem, em virtude da construção da usina 

hidrelétrica de Santo Antônio.  

Tais modificações também culminaram com o remanejamento forçado 

de ribeirinhos que viviam na área afetada pelo reservatório da usina, e uma 

série de transtornos ao modo de vida ribeirinho da comunidade pesquisada, 

                                                           
63 Adotamos o conceito de paisagem em Haesbaert (2009), segundo o qual, numa visão 
culturalista o termo prioriza duas frentes – a objetiva, que se refere às formas construídas pelo 
homem, pela “cultura”; e a outra focaliza mais a percepção, os sentidos, numa paisagem 
definida pela escala de apreensão do olhar de cada indivíduo. Ainda segundo o autor, 
paisagem seria uma das duas dimensões do “meio”, definido como a relação de uma 
sociedade com seu espaço e com a natureza. 
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destacando-se a desorganização do espaço vivido, e, consequentemente, o 

rompimento da relação que esse grupo mantinha com o seu espaço durante 

décadas, a desestruturação do modelo econômico utilizado pelos ribeirinhos 

(agricultura de várzea), e a perda de bens imateriais, elementos constitutivos 

da cultura ribeirinha, entre outras consequências.  

Diante dessa relação de perdas, entre o ribeirinho e o espaço vivido, no 

tocante ao nosso objeto de estudo (a comunidade de São Domingos), faremos 

uma breve abordagem acerca da cultura ribeirinha, por esta se constituir não 

como um produto estabelecido, aquilo que vem pronto “mas sim como 

patrimônios construídos por valores ímpares que fazem parte de sua 

constituição social [...] a beira do rio, a pesca, a canoa, a culinária e outros são 

formas de representação ordinária do ribeirinho” (AMARAL et al. 2009, p. 167), 

o que vai ao encontro das conceituações da Geografia Humanista sobre o 

assunto, pois, como destaca Teixeira (2001), o homem cria um sentido para as 

formas do mundo, ou seja, o espaço cultural e social é o produto da interação 

entre as formas e o entendimento humano.  

Nessa perspectiva, os espaços são modelados pelos próprios homens, 

são amados ou rejeitados, são vistos, vividos, percebidos e sentidos como 

observamos na figura a seguir. O ribeirinho, ex-morador da comunidade de São 

Domingos, exibe a tarrafa cheia de peixes, às margens do rio Madeira, 

evidenciando a relação homem X natureza, com todas as suas peculiaridades.  
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Fotografia 9: ribeirinho exibe os peixes na tarrafa, às margens do rio Madeira. 

 
Fonte : José Gadelha 

 

Assim como existe a relação de dependência com o rio, há o estado de 

maravilhamento, de contemplação da natureza, por tudo aquilo que ela 

representa para a constituição deste espaço e para a significação do ribeirinho. 

Em tudo isso, percebemos, nitidamente, os sinais que sustentam os estudos da 

Geografia Humanista: as relações sociais com o meio ambiente fortemente 

refletidas nas relações culturais, estas, evidenciadas por um conjunto de 

práticas e saberes, sentimentos, experiências e valores transmitidos de 

geração a geração.  

O espaço vivido do qual estamos falando também é retratado através 

da poesia. Aliás, essa é uma prática significante que diz muito do convívio 

entre o ribeirinho e o seu espaço de sobrevivência, de perdas e realizações, de 

encantarias, de recordações, de agonias e também felicidades. Na poesia, o 

ribeirinho encontra um jeito de despistar as marcas do sofrimento, como 

assinala Loureiro (1995, p. 50) “revelando a beleza escondida no mundo, a 

poesia alarga o círculo da imaginação, alimentando o pensamento. Com sua 
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forma, ação, linguagem e repercussão na cultura, ela torna, inclusive, uma 

época mais memorável do que outra”.  

Acerca do poético, a autora Maria Elisa Souto Bessa (1999) discorre 

que a Amazônia parece portar em si uma vocação natural para a poesia. Em 

outras palavras, a Amazônia possui uma função poética por excelência, 

inerente a sua própria existência. Elementos constitutivos da paisagem 

amazônica como o rio e a floresta, bem como os mitos e as lendas 

transformam a região em ambiente de terra fértil para a imaginação poetizante, 

o fantasioso, de forma que penetrar no interior da Amazônia é como entrar num 

mundo misterioso e fantástico, “onde o real e o imaginário se confundem e se 

fundem numa realidade única; onde o deslumbramento do homem se dá por 

uma sensação de estar diante de algo que é sublime [...] do mundo em toda a 

sua plenitude planetária” (BESSA, 1999, s/n).  
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SEÇÃO 4: DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO : O 

REMANEJAMENTO DOS MORADORES DE SÃO DOMINGOS 

 

Apresentamos, nesta seção, as análises dos dados apurados durante 

os trabalhos de campo. A sustentação teórica para nossas análises está 

baseada em estudiosos de temas que se relacionam com os percursos 

construídos em torno da linguagem, do discurso, da ideologia, do sujeito e 

sentido, como Bakhtin (2009), Foucault (2013), Pêcheux (1997), Orlandi (1986, 

1996;1999; 2012) e Gregolin (2000; 2003). Também se fez necessário recorrer 

a fontes que tratam da cultura e cultura amazônica, a exemplo de Laraia 

(2013), Loureiro (1995; 2008), Silva (2002) e Amaral (2009; 2011).  

Sobre o histórico das populações tradicionais na Amazônia e suas 

formas de organização, buscamos auxílio nos estudos de Fraxe (2000), 

Diegues (1993, 2007), Candido (2010) e Wagley (1988). Os estudos de mídia 

em Silverstone (2002), Echaniz e Pagola (2007), Fogolari (2002), Mendonça 

(1998), além de Gregolin (2000), nos ajudaram a discorrer sobre os efeitos de 

sentidos propagados pela mídia, sobre a construção da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio. Já, as contribuições de Bhabha (2013), Bauman (2001; 2005) e 

Hall (2014) foram fundamentais para as conceituações de identidade; 

Woodward (2013), Brandão (1998), Michel De Certeau (1995) e Sírio Possenti 

(1995; 1998) de subjetividade; Haesbaert (2009), Diegues (2007) e Canclini 

(2013), para a compreensão dos fenômenos de Desterritorialização e 

Reterritorialização; assim como Tuan (1980), Teixeira (2001) e Souza (2007), 

para as noções de lugar e espaço vivido.  

Para as análises, buscamos, inicialmente, levar em consideração a 

trajetória dos entrevistados, compreendida em duas fases de trabalhos de 

campo, estabelecendo uma relação com os discursos apresentados, por meio 

dos relatos individuais. Nesse sentido, as falas dos entrevistados, tanto os que 

foram ouvidos, antes do remanejamento da comunidade de São Domingos, 

quanto os ouvidos depois do remanejamento, foram fundamentais para o 

desenvolvimento de nossa proposta. Para Bakhtin (2009), o conteúdo 

ideológico e o relacionamento com uma situação social determinada afetam a 
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significação. Se todo signo é ideológico, e as situações sociais reais estão 

indissoluvelmente ligadas aos signos, temos a palavra como signo ideológico 

por excelência. Ela registra as mínimas variações das relações sociais, mas 

também exprime os mais complexos e íntimos acontecimentos das mudanças 

sociais que permeiam uma sociedade. 

 
É por isso que se a atividade mental tem um sentido, se ela 
pode ser compreendida e explicada, ela deve ser analisada por 
intermédio do signo real e tangível. [...] Fora deste material 
semiótico, a atividade interior, enquanto tal, não existe . 
(BAKHTIN, 2009, p. 52) [grifo nosso] 
 

Sendo assim, subdividimos o que chamamos de trajetória dos sujeitos 

da pesquisa (os ribeirinhos entrevistados), de acordo com as fases que 

representam os critérios de análise e, para isso, as condições sociais e 

materiais, bem como os contextos cultural e político que estiveram diretamente 

ligados aos atos de produção dos discursos, durante as entrevistas, não 

poderiam ser deixados de fora. Por se tratar de uma pesquisa com uma 

abordagem qualitativa, priorizamos a vivência dos sujeitos pesquisados. Diante 

disso, buscamos relacionar cada uma das fases observadas aos eixos 

correspondentes aplicados, em detalhe, na figura abaixo, de forma a revelar a 

trajetória dos nossos entrevistados: 

Quadro 4: Quadro com os Critérios de Análise: a trajetória dos entrevistados de 
acordo com as fases observadas e os eixos correspondentes. 
 

(a) Estabelecimento da moradia (que 
se deu num ambiente de 
dificuldades e lutas). 

 

� Migração e Memória 

(b) Apogeu (a comunidade desfruta 
da vida e do meio ambiente em 
toda a sua plenitude). 

 

� Maravilhamento e Subjetividade 

(c) Declínio e reestruturação (do 
remanejamento das famílias à 
tentativa de restabelecimento em 
novas moradias). 

 

� Resistência, Desterritorialização, 

Reterritorialização e Hibridismo. 

(d) Discursos e sentidos (textos de 
sites de notícias, locais, sobre a 
construção da usina) 

� Discurso, Efeito de Sentido e 

Formação Discursiva. 

Fonte:  o pesquisador 
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Nos subitens, a seguir, os critérios de análise encontram-se distribuídos 

da seguinte forma: 

4.1. As estratégias de relocalização em um novo espaço e a dispersão 

da comunidade de São Domingos – a) Estabelecimento da moradia (que se 

deu num ambiente de dificuldades e lutas) e b) Apogeu (quando a comunidade 

desfruta da vida e do meio ambiente em toda a sua plenitude). Migração e 

Memória; Maravilhamento e Subjetividade. 

4.2. A descontinuidade de elementos constitutivos da cultura ribeirinha – 

c) Declínio e reestruturação (que se referem ao processo de remanejamento 

das famílias, por conta da construção da barragem e à tentativa de 

restabelecimento em novas localidades ou moradias). Resistência, 

Desterritorialização, Reterritorialização e Hibridismo Cultural. 

4.3. Os efeitos discursivos propagados pela mídia acerca da construção 

da usina de Santo Antônio e o discurso dos ribeirinhos – d) Discursos e 

sentidos (textos de sites de notícias, locais, sobre o empreendimento e as 

narrativas dos ribeirinhos). Discurso, Efeito de Sentido e Formação Discursiva. 

Dessa forma, queremos dar conta dos objetivos propostos nesta pesquisa, 

aliando a análise aos conceitos teóricos abordados. 

Ao todo, serão analisados dez depoimentos orais, transcritos das 

gravações feitas com os moradores da antiga comunidade de São Domingos, 

na Vila de Santo Antônio, região afetada pela construção da usina hidrelétrica 

de Santo Antônio. Os depoimentos foram gravados, em dois momentos (antes 

e depois do remanejamento das famílias), entre os meses de agosto e 

setembro de 2008, e outubro e novembro de 2015, respectivamente. Portanto, 

houve um intervalo de sete anos e três meses, entre as duas etapas de 

entrevistas, período considerado bastante crítico pelos ribeirinhos, que ainda, 

hoje, tentam a readaptação aos novos territórios, como veremos ao longo desta 

seção.  

Para que possamos discorrer sobre os textos orais – depoimentos dos 

ribeirinhos, adotaremos as siglas DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, DP6, DP7, DP8, 

DP9, DP10, seguidas de indicação alfabética para as narrativas dos ribeirinhos. 
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4.1. As estratégias de relocalização em um novo esp aço e a dispersão 

da comunidade de São Domingos. 

 

Iniciaremos nossas análises a partir dos textos transcritos, que 

correspondem à primeira fase das entrevistas, ou seja, os ribeirinhos ainda 

viviam na comunidade de São Domingos, quando foram ouvidos. Os textos 

foram transcritos de acordo com a fala dos entrevistados, evidenciando as 

marcas da oralidade e foram divididos em recortes para uma melhor 

explanação de nossas análises. Em Souza e Amaral (2007, p. 288), 

entendemos que “o domínio da oralidade implica a apropriação da língua 

materna de modo efetivo”, o que mostra que o falante traz em sua fala as 

marcas do lugar onde vive. Seguindo os critérios de análise propostos, 

levaremos em consideração, neste momento das análises, as fases 

observadas e os eixos correspondentes conforme detalhamos na figura, a 

seguir: 

 

Quadro 5: Critérios de Análise (a) e (b): Estabelecimento da Moradia e Apogeu. 

 
(a) Estabelecimento da moradia (que 

se deu num ambiente de 
dificuldades e lutas). 

 

� Migração e Memória 

(b) Apogeu (a comunidade desfruta 
da vida e do meio ambiente em 
toda a sua plenitude). 

 

� Maravilhamento e Subjetividade 

Fonte:  o pesquisador 

 

Antes de cada análise dos recortes, traçaremos um breve perfil dos 

entrevistados. A idade de cada um corresponde ao ano de 2008, período em 

que foram feitas as primeiras entrevistas. 
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PERFIL DO ENTREVISTADO (A): JOSÉ ROSENO DE LIMA – DP1 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE: 62 ANOS. 

ESCOLARIDADE: PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO (4ª SÉRIE). 

OCUPAÇÃO: PRODUTOR RURAL/PESCADOR. 

ESTADO CIVIL: CASADO. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE: 54 ANOS. 

PERFIL DO ENTREVISTADO (A): LUCINEI MONTEIRO DO NASCIMENTO – 

DP2 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE: 28 ANOS. 

ESCOLARIDADE: PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO (5ª SÉRIE). 

OCUPAÇÃO: PRODUTOR RURAL. 

ESTADO CIVIL: CASADO. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE: 28 ANOS. 

 

Os depoimentos, abaixo, foram pronunciados por sujeitos diferentes, 

mas com algo em comum entre eles, a posição que caracteriza a formulação 

enquanto enunciado. Em questão está o espaço vivido entre eles e, mais que 

isso, um universo onde o patrimônio abnegado está além do campo material. 

Conforme Foucault (2013, p. 116), “essa dimensão que caracteriza toda a 

formulação enunciativa constitui um dos traços que pertencem, 

exclusivamente, à função enunciativa e permitem descrevê-la”.  

Os depoimentos que veremos são carregados de subjetividade e nos 

permitem uma viagem ao passado vivido pelos entrevistados, por meio da 

memória. Segundo Halbwachs (2003), nossa memória não se apoia na história 

aprendida, mas na história vivida. De forma que não conseguimos lembrar 

senão do que vimos, fizemos, sentimos ou pensamos num dado momento do 

tempo. Vejamos: 
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DP1a: Quando eu cheguei aqui, in 1º de maio de 54, 
iscuti bem, eu já iscutava falá que iam fazê uma barrage 
in Santo Antoin, 1º de maio de 54 . Cumeçô cas pesquisa. 
As pesquisa tudo foro aqui.  

Cumeçaru fazê pesquisa, foro, acho uns 7 ano. É... 
muitos ano. E aí vei, vei, vei e aí cumeçaru falá que ia sê 
feito, e aí num tinha caído muito a ficha, dispôs cumeçô 
cai a ficha que ia acontecê isso.  

[...] E aqui, eu acabei de me criá aqui. Eu cresci, casei, 
hoje tô cum 60 ano, nunca saí daqui, você sabe por quê? 
Porque aqui eu gosto né. Se num gostasse de morá 
aqui eu já tinha saído, largado, eu nunca saí, eu n unca 
saí daqui. 

Agora, essa coisa aqui, essa beleza que nóis tem aqui, 
isso aqui eu acho que nem eu e nem mais ninguém num 
vai achá não. Num vai achá, porque quando eu 
amanheço o dia que olho, assim, eu gosto de olhá pr a 
natureza assim, o rio, olhá porque eu fui criado as sim. 
[grifo nosso] 

 

DP2a: Nóis num gostaria de saí daqui,  porque eu nasci 
e mi criei aqui né. Meu avô tá cum 70 ano morano aqui 
nessa terra, intãoci ele também num gostaria de saí não. 
Nóis vamu senti saudade é que vai acabá nossa 
igrejinha. [grifo nosso] 

 

Em ambos os casos, as condições de produção dos discursos foram 

praticamente as mesmas. Os dois entrevistados aguardavam receosos o dia 

em que teriam que deixar a comunidade. O primeiro entrevistado afirma ter 

chegado à Vila de Santo Antônio na década de 50, do século XX, o que o 

legitima a dizer, com propriedade, que conhece bem o território. Ele cresceu na 

comunidade, constituiu família e alcançou estabilidade. Ao repetir o enunciado 

“1º de maio de 54”, o ribeirinho enfatiza o longo período que permaneceu na 

região, até chegar o dia do remanejamento, por conta da construção da 

barragem. Aquele foi um ano com muitos acontecimentos64 no cenário político 

nacional, como o anúncio do aumento de 100% no valor do salário mínimo 

brasileiro, curiosamente, naquele dia 1º de maio de 54 e o suicídio do 

                                                           
64 MANSO, Carla Viviane Queiroz. et al. Mega Estudante Cidadão. São Paulo: Rideel, 2004. 
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presidente Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto, após o agravamento da 

instabilidade política que o país enfrentava.   

Contudo, para o ribeirinho, o que mais chamou a atenção, ao se referir 

ao dia 1º de maio de 54, foi o fato de que, ao chegar aqui, já ouvia falar que ali, 

na região da Vila de Santo Antônio, onde estabeleceu moradia, seria 

construída uma barragem. Apesar da pouca idade que tinha, quando chegou 

aqui, os relatos desse possível acontecimento fizeram parte da memória desse 

ribeirinho, durante boa parte da vida. Isso fica evidente em “Quando eu cheguei 

aqui, in 1º de maio de 54, iscuti bem , eu já iscutava falá  que iam fazê uma 

barrage in Santo Antoin. 1º de maio de 54” [grifo nosso]. Por meio desse 

enunciado, podemos dizer que o locutor aciona outras vozes da coletividade e 

as traz embutidas em sua fala. Identificamos essas “vozes” nos trechos “eu já 

iscutava falá que iam fazê uma barrage” e “cumeçaru falá que ia sê feito”, nos 

quais a voz do locutor 1 (autor do depoimento) se mistura a essas outras 

vozes, dando a entender a ideia de entrecruzamento das falas. Antes dele, 

outras pessoas já comentavam o assunto da construção da barragem, o que 

nos revela, portanto, um discurso polifônico.  

Na prática, com essa sequência de enunciados, o locutor faz um 

resgate à memória coletiva65, visto que a construção da usina de Santo Antônio 

já era um acontecimento, antes mesmo da instalação do canteiro de obras do 

empreendimento, pois mexia com a subjetividade e o cotidiano dos ribeirinhos 

que ali estavam organizados, provocando uma sensação de incerteza, com 

relação à permanência do grupo na comunidade. Conforme Halbwachs (2003, 

p. 155) “as imagens habituais do mundo exterior são partes inseparáveis de 

nosso eu”, e, nesse sentido, qualquer alteração ocorrida no espaço vivido 

desses ribeirinhos provocaria um desequilíbrio na estrutura física da 

comunidade, e na identificação do grupo com o espaço no qual se encontrava 

organizado.   

Na sequência, o ribeirinho revela a relação de afetividade com a 

natureza. Em 60 anos, nunca saiu dali. Essa relação entre o homem e a 

                                                           
65 Para Halbwachs (2003), qualquer recordação de uma série de lembranças, comuns a um 
grupo de pessoas, que se refere ao mundo exterior é explicada pelas leis da percepção 
coletiva.  
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natureza é descrita por Loureiro (1995) como representativa da cultura 

amazônica. Da natureza, o homem tira muito além do necessário para a sua 

subsistência; é em torno dos rios e da floresta que melhor mantém vivas as 

produções do imaginário. É por meio do imaginário que ele confere sentido às 

coisas. E, por meio desse imaginário, entra em cena um olhar que ultrapassa a 

superfície física, pois penetra o que está além do alcance dos olhos, é o olhar 

da intuição, que aparece subentendido no enunciado “quando eu amanheço o 

dia que olho , assim, eu gosto de olhá  pra natureza assim, o rio, olhá  porque 

eu fui criado assim” [grifo nosso].  

Na transcrição do depoimento, esse trecho, em destaque, aparece logo 

após o ribeirinho demonstrar preocupação com o futuro incerto e comum aos 

demais membros da comunidade de São Domingos. Vejamos: “agora, essa 

coisa aqui, essa beleza que nós tem aqui, isso aqui eu acho que nem eu e nem 

mais ninguém num vai achá não”. O enunciado nos chama a atenção para a 

importância do território para os moradores da comunidade e a identificação do 

grupo com tudo aquilo que compõe a paisagem e o espaço vivido.  

Ao mencionar as belezas, características do local, o locutor nos leva a 

entender que o rio, as margens, os lagos, o barranco, a vazante, as chuvas, a 

estiagem, a floresta, os caminhos no meio da mata, as casas, os barcos, os 

animais, as plantações, tudo o que compõe a visualidade ribeirinha pode sofrer 

um desajustamento e ficar no passado, por conta da construção da usina, é 

essa a principal preocupação da comunidade, é o que todos temem. Embora 

os elementos de caráter utilitário, como casas, barcos, a voadeira, a casa de 

farinha, e os equipamentos de uso no trabalho sejam importantes, fica evidente 

que as principais perdas são aquelas consideradas irreparáveis, pois jamais 

poderão ser ressarcidas. 

Isso está no campo imaterial, dos sentidos, das produções simbólicas, 

da subjetividade, da memória do ribeirinho, como podemos perceber nos 

trechos “essa beleza que nóis tem aqui, isso aqui eu acho que nem eu e nem 

mais ninguém num vai achá não” (DP1a), e “Nóis vamu senti saudade é que 

vai acabá nossa igrejinha” (DP2a). No primeiro trecho, o ribeirinho se refere às 

belezas naturais da comunidade, e tudo aquilo que o “olhar” da intuição, da 
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alma, pode contemplar. Algo que, para ele, jamais poderá ser encontrado em 

outro lugar, e sob as mesmas circunstâncias de reprodução das relações 

sociais e com o meio (a comunidade de São Domingos). Ao mesmo tempo, ele 

dialoga com uma voz da coletividade afirmando que ninguém poderá encontrar 

beleza igual àquela contemplada na localidade.  

No segundo trecho, o ribeirinho nos chama a atenção para a 

importância que a igrejinha tem para a comunidade. Certamente, outra 

igrejinha poderia ser frequentada, longe dali, mas, neste caso, a igrejinha da 

comunidade de São Domingos tem um valor simbólico e dificilmente poderia 

ser reconstruída em outro espaço, com os mesmos significados que tinha na 

comunidade anterior, visto que a igrejinha a qual o ribeirinho se refere é 

constitutiva das relações sociais de uma comunidade específica.  

Essa condição de maravilhamento é descrita por Loureiro (1995) como 

característica da relação entre o ribeirinho e a natureza. Para ele, existe uma 

afinidade entre o homem e a natureza, que pode variar de intensidade, de 

lugar, de época, mas se constitui num vetor que dimensiona essa relação. 

“consequentemente, a paisagem complementa a personalidade atendendo as 

íntimas necessidades do indivíduo. É como uma janela [...]. Olhando por ela, o 

homem sente-se harmonizado não só com o mundo, mas consigo mesmo” 

(LOUREIRO, 1995, p. 136). Em todas essas situações, o ribeirinho instaura a 

sua subjetividade.  

Ao sentir-se parte de uma coletividade, o sujeito se significa e produz 

significados, conferindo sentido às coisas. Isso se torna possível porque, ao 

apropriar-se do ato da linguagem, esse sujeito, interpelado por uma ideologia e 

inscrito numa dada formação discursiva, é levado a interpretar diante de 

qualquer objeto simbólico, seja ele de caráter material ou imaterial, ou seja, a 

identificação do sujeito com a formação discursiva na qual ele é constituído, 

será determinante para que ele seja sujeito de seu discurso, conforme Pêcheux 

(1997). 

Nesse caso, especificamente, o entrevistado ao falar da posição de 

ribeirinho, se reconhece como sujeito do próprio discurso e adquire identidade. 

Esse autorreconhecimento pode ser percebido nos seguintes trechos “nunca 
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saí daqui, você sabe por quê? Porque aqui eu gosto né. Se num gostasse de 

morá aqui, eu já tinha saído,  largado , eu nunca saí, eu nunca saí  daqui ” 

(DP1a) e “Nóis num gostaria de saí daqui , porque eu nasci e mi criei aqui 

né. Meu avô tá cum 70 ano morano aqui nessa terra, intãoci ele também num 

gostaria de saí não” (DP2a) [grifo nosso].  

Nos dois casos, os entrevistados se autorreconhecem ribeirinhos e os 

seus discursos reproduzem, por meio da linguagem, a identificação do grupo 

com a comunidade. Por isso, não conseguem conceber a ideia de ter que se 

desligar da localidade. No primeiro trecho, subentende-se um sentimento de 

pertencimento e amor em relação ao território, quando o ribeirinho diz que se 

não gostasse de estar ali, já teria “largado”, abandonado. Assim como o trecho 

seguinte, no qual o ribeirinho afirma que nasceu e foi criado na comunidade, 

ele também cita a idade do avô como exemplo da experiência em habitar tanto 

tempo “nessa terra”, e, em virtude disso, não gostaria de sair dali. Conforme 

Tuan (1980), esse sentimento de pertencimento e apego a terra é constitutivo 

das relações sociais e econômicas reproduzidas no meio rural. É por isso que o 

ribeirinho se sente parte integrante da natureza e, consequentemente, a fusão 

entre homem e meio ambiente não será uma simples metáfora, de forma que 

as marcas físicas e cicatrizes vão testemunhar a intimidade entre ambos.  

Retomamos a ideia de que nessa história particular, os protagonistas 

do discurso estão inseridos como parte de uma ordem social, de uma cultura 

devendo ser tomados em relação à posição que ocupam no interior dessa 

formação histórica e social, em que as palavras tiram seus sentidos em relação 

às formações ideológicas nas quais as posições estão inscritas.  

Na sequência, analisaremos o terceiro depoimento que também 

corresponde à primeira fase das entrevistas (agosto/setembro de 2008) e traz, 

por meio do discurso histórico, uma descrição parcial do ambiente de 

dificuldades e lutas no qual o ribeirinho precisou desenvolver formas de 

adaptação, para constituir moradia. Antes, traçaremos um breve perfil do 

entrevistado. 
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PERFIL DO ENTREVISTADO (A): LÚCIA DA SILVA DE OLIVEIRA – DP3 

SEXO: FEMININO. 

IDADE: 76 ANOS. 

ESCOLARIDADE: NÃO AFABETIZADA. 

OCUPAÇÃO: PRODUTORA RURAL. 

ESTADO CIVIL: VIÚVA. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE: 50 ANOS. 

 

DP3a: Isso aqui tudo era mata. Ali, Santo Antoin, eu 
conheci Santo Antoin só cum 2 casa. Era tudo era mato . 
Num tinha ninguém, num tinha ninguém!  Porto Vei aí 
(Porto Velho), a fera (feira) era junto do paraci do 
guverno, num tinha ninguém não. Era uma casinha aqui, 
otra aculá. Pois é, tudo isso eu já vi, já vivi... tudo .  

[...] Meu irmão, pra mim, foi uma vida maraviosa, sabe. 
maraviosa ! Eu cheguei aqui cum 5 ano de idade. Nasci 
no estado do Mato Grosso, minha mãe era 
matogrossense e meu pai era cearense.  

Aí cheguei aqui cum 5 ano de idade. Cabei de me criá 
aqui. Aí fiquei aqui nesse tempo, a mamãe morava no 
estado do Mato Grosso, minha avó adoeceu aí mandô 
chamá nóis de lá pra cá. Nóis sofremo, sofremo que 
num foi brincadera! 

Mamãe sem recuso, papai sem recuso tombém, passemo 
um ano cumeno banana verde cozida. Aqui, o pessoal 
que morava aqui num tinha esse negóço de roça, 
farinha... essas coisa num tinha. Nóis sofremo demais. 
Sofremo. [grifo nosso] 

 

O sofrimento é a marca principal do discurso da ribeirinha. A adaptação 

ao território se deu diante de um cenário de muitas dificuldades, como em 

todos os processos de territorialização. O territorializar-se é sempre muito 

desgastante para quem passa por esse tipo de situação, pois o homem tende a 

trazer consigo algo que, no seu entendimento, contribua para a continuidade 

dos modos tradicionais de vida, na tentativa de reproduzir, no novo território, os 

traços culturais já incorporados e amenizar o impacto das mudanças 
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provocadas pelo rompimento das bases territoriais anteriores, embora nem 

sempre os resultados dessa tentativa sejam positivos. Para Cândido (2010, p. 

234), esse “comportamento aparece como estratégia de preservação ou 

redefinição de modelos tradicionais de sobrevivência, que assegurem ao grupo 

que migra as condições necessárias de existência em face da atual situação de 

mudanças e ressignificação”.  

Especificamente, com relação à localidade de São Domingos, na Vila 

de Santo Antônio, percebemos a condição de maravilhamento que permeia o 

discurso da entrevistada, quando ela afirma categoricamente que teve uma 

vida “maravilhosa”, na comunidade, mesmo tendo chegado ao local em um 

tempo quando não havia praticamente ninguém, só havia duas casas, além de 

muito mato e um certo vazio ocasionado pela ausência de moradores. 

Vejamos: “Isso aqui tudo era mata. Ali, Santo Antoin, eu conheci Santo Antoin 

só cum 2 casa. Era tudo era mato . Num tinha ninguém, num tinha 

ninguém! [...] Era uma casinha aqui, otra aculá. Pois é, tudo isso eu já vi , já 

vivi... tudo ” [grifo nosso].  

Ao encerrar sua fala, a ribeirinha deixa claro que foi protagonista de 

inúmeras experiências, desde a chegada ao local, quando não havia muitos 

moradores, depois a etapa de adaptação ao território, passou pela fase de 

maravilhamento e contemplação da natureza (quando desfruta da vida 

ribeirinha após o período de fixação da moradia e definição das técnicas de 

sobrevivência) e, por último, a fase atual, marcada pelas transformações no 

espaço vivido, em decorrência da construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio. No mesmo depoimento, a entrevistada revela quais estratégias foram 

utilizadas para manter a sobrevivência da família, tendo em vista que a prática 

do roçado, segundo ela, ainda não tinha a expressividade necessária para 

prover a subsistência do grupo ali estabelecido, sendo necessário incluir o 

cultivo da mandioca para a produção de farinha, é o que fica evidente com este 

enunciado: “aqui, o pessoal que morava aqui num tinha esse negóço de roça, 

farinha... essas coisa num tinha ” [grifo nosso]. 

Neste terceiro depoimento analisado, podemos identificar fatos da vida 

cotidiana que estão diretamente ligados à memória da depoente e se 
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relacionam com o passado de outros moradores ribeirinhos, como nos explica 

Meihy (2005, p. 61) “aquilo que foi lembrado, como foi narrado, em que 

circunstâncias foi evocado o fato: tudo isso integra a narrativa que sempre 

nasce na memória e se projeta na imaginação que, por sua vez, [...] se 

materializa na representação verbal”. Ao mencionar que veio do estado de 

Mato Grosso para Rondônia, que a mãe era mato-grossense e o pai cearense, 

a ribeirinha reforça o discurso de que o estado foi ocupado por pessoas de 

diferentes regiões do país. Em busca do “eldorado”, foram capazes de romper 

todas as barreiras e obstáculos impostos pela natureza. “Nóis sofremo, 

sofremo que num foi brincadera”, declara a entrevistada. 

O próximo recorte também faz referência ao contexto sócio-histórico, 

no qual se deu a produção do discurso analisado:  

 

DP3b:  Meu pai era seringuero. [...] Eu era porque era 
filha do meu pai ... A gente tinha que se levantá cedo, de 
madrugada. Meu irmão, foi uma luta muito grande da 
minha mãe pa pudê criá nóis.  

Aí meu pai morreu, nóis ficamo trabaiano, trabaiano 
direto, prantano roça, eu ia brocá roça cum meu irmão 
mais véi pra prantá mandioca pa depois fazê uma 
farinhazinha pa gente pudê cumê.  

E aí, fiquemo naquela luta medonha, aí foi tempo que 
meu pai faliceu. Papai faliceu, aí ficô só a mamãe cum 
oito mininu piquenu. Eu e meu irmão mais véi que ia 
trabaiá pa ajudá sustentá os irmão. Até crescê tudo , e 
ganhá o mundo . Somo 8 muié e quatro homem. [grifo 
nosso] 

 

Do ponto de vista histórico, foi após o Segundo Ciclo da Borracha 

(1942/1945) que a entrevistada migrou com a família para Rondônia. Ela veio 

porque o pai era seringueiro; assim como milhares de brasileiros, vieram tentar 

a vida com a extração da borracha. Da mesma forma que no exemplo anterior 

(DP3a), esse discurso é marcado pela voz do sofrimento, da luta, da 

dificuldade, pois as coisas só eram alcançadas com muito sacrifício, mais uma 
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vez reatualizando o discurso do “eldorado” e tornando transparente a relação 

entre o sujeito e as condições de produção do discurso.  

Neste, evidentemente, o relato da ribeirinha está ligado à primeira fase 

de entrevistas, um momento marcado pela fragilidade na qual todos os 

entrevistados se encontravam. Ela foi ouvida na época em que os moradores 

da comunidade de São Domingos se preparavam para deixar suas casas, 

porque a área onde residiam estava dentro do raio de abrangência do canteiro 

de obras. Por isso, podemos dizer que as condições de produção que 

estiveram diretamente ligadas a esse discurso, especificamente, foram 

marcadas pelo desgosto diante do remanejamento forçado do local, por conta 

da construção da barragem; pela indefinição a respeito dos novos territórios (se 

teriam ou não as mesmas condições de reprodução das formas tradicionais de 

vida e das relações sociais, que mantinham no ambiente anterior); e pela 

instabilidade com relação às técnicas básicas de sobrevivência, características 

da cultura ribeirinha e distintas das práticas econômicas da sociedade 

capitalista (a pesca, a agricultura de várzea, a coleta de frutos, e, em algumas 

situações, a caça).  

Nesse sentido, discursivamente falando, o sujeito é constituído na 

interação com o Outro e o dizer vai significar em situações determinadas, nas 

quais o sujeito falante é impelido, de um lado, pela língua e, de outro, pelo 

mundo, por suas experiências de vida, por fatos que reclamam sentidos. Nesse 

caso analisado, o que inscreve a ribeirinha no próprio discurso é exatamente a 

posição discursiva, produzida pelas formações imaginárias, que a faz significar 

em relação ao contexto sócio-histórico e à memória, Orlandi (1999).  

Ao relatar que, com a morte do pai, precisou ficar trabalhando durante 

muito tempo, com o irmão mais velho, para ajudar a mãe a criar os demais 

irmãos, a ribeirinha se legitima como um sujeito que tem experiência de vida, 

autoridade e autonomia para, ao fazer uso da linguagem, produzir esse 

discurso, pautado pelas dificuldades e marcado pela subjetividade. Quando ela 

afirma “Meu irmão , foi uma luta muito grande  da minha mãe  pá pudê cria 

nóis” e “Eu e meu irmão mais véi que ia trabaiá pa ajudá sustentá os irmão. Até 

crescê tudo, e ganhá o mundo ”, [grifo nosso], torna evidente que utiliza 
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estratégias próprias, recorrendo a expressões que fazem parte do seu universo 

sociolinguístico, para marcar sua presença no texto, sem perder o diálogo com 

outras vozes. Com a expressão “Meu irmão”, ela interage com o Outro (o 

entrevistador) chamando-o para participar do jogo discursivo, ao mesmo tempo 

em que se inscreve como autora do discurso que narra.  

Da mesma forma, ao se apropriar da expressão “ganhá o mundo”, a 

entrevistada reconhece em seu discurso que não há sociedades sem 

relacionamentos, pois as pessoas precisam interagir entre si, trocar 

experiências, aprender umas com as outras e, nesse sentido, “ganhar o 

mundo” só ratifica essa ideia. Com o enunciado “Até crescê tudo e ganhá o 

mundo”, ela incorpora em seu discurso um dizer da coletividade de que os pais 

criam os filhos não para si, mas para o mundo, dando evidência à tentativa de 

incluir o Outro no seu discurso, novamente se inscrevendo como sujeito autor. 

Para Orlandi (1999, p. 75), a função discursiva autor é “das dimensões do 

sujeito, a que está mais determinada pela exterioridade – contexto sócio-

histórico – e mais afetada pelas exigências de coerência, não contradição, 

responsabilidade”. Não basta falar para ser autor, a responsabilidade da autoria 

implica uma inserção do sujeito na cultura e uma posição no contexto histórico-

social, para representar, por meio da linguagem e diante de instâncias 

institucionais determinadas, esse papel na posição em que se constitui.  

Para a análise do quarto depoimento, anteciparemos o perfil do 

entrevistado. 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO (A): ROSENO ROQUE DE LIMA – DP4 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE: 89. 

ESCOLARIDADE: PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO (5ª SÉRIE). 

OCUPAÇÃO: APOSENTADO. 

ESTADO CIVIL: VIÚVO. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE: 48 ANOS. 
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DP4a: Até que chego hoje, vamu saí daqui. Só tem uma 
coisa aqui, que eu sinto, é eu perdê, qué dizê, per dê 
esses coquero , perdê esses coquero tá meu fio. Como 
eu lhe disse indagora, porque esses coquero, eu vô, 
tenho uma foiça incaxada ali numa vara, talí, eu vô meto a 
vara num cacho de côco e derrubo tudim, boto tudo 
embaixo, boto num saco, trago e boto aqui. Na hora que 
quero tomá água de coco, tiro a bunda dele e tomo a 
água. Tenho um pexe pra cuzinhá, eu vô lá, pego o pexe, 
rapo, rapo tiro o leite e cuzinho o pexe. Quero fazê uma 
tapioca, vô lá tiro um e rapo e faço a tapioca. Eu quero 
cuzinhá a galinha, mato a galinha, eu vô lá tiro o côco, 
rapo, tiro o leite todim e boto na galinha. E vô ficá sem 
isso . [grifo nosso] 

 

Assim como nos demais depoimentos analisados, a maneira como o 

discurso do ribeirinho foi construído está ligada à memória e à identificação do 

sujeito com a comunidade (o espaço vivido). Ao demonstrar preocupação com 

o dia da saída do lugar, ele instaura sua subjetividade, uma vez que por meio 

da subjetividade nós podemos nos apegar a nossas identidades, além disso, 

ela “nos permite uma exploração dos sentimentos que estão envolvidos no 

processo de produção da identidade e do investimento pessoal que fazemos 

em posições específicas” (WOORDWARD, 2013, p. 56).  

Aquele era um dia que já estava sendo aguardado e, à medida que se 

aproximava, ia mexendo com os sentimentos dos moradores da comunidade 

de São Domingos, é o que podemos dizer com o sentido do enunciado “até que 

chegô hoje, vamu saí daqui”, ou seja, não havia mais o que fazer, finalmente 

chegou o dia que todos temiam: o dia da despedida de São Domingos. De 

todas as perdas que poderiam ser sentidas pelo sujeito autor do discurso 

analisado, a principal delas está, sobretudo, nos campos da afetividade (pois 

existe uma relação de amor entre o ribeirinho e a natureza) e da obtenção dos 

meios necessários para a manutenção da vida. Daí, ficar sem os recursos 

proporcionados pela natureza e conviver com a ruptura dessa relação com o 

meio ambiente, são motivos de preocupação e agonia. Vejamos: “Só tem uma 

coisa aqui, que eu sinto, é eu perdê, qué dizê, perdê esses coquero, perdê 

esses coquero tá meu fio ” [grifo nosso]. Toda a sequência do enunciado se 
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refere à importância dos coqueiros para o suprimento de algumas 

necessidades básicas do ribeirinho, um registro fiel da relação de dependência 

entre o homem e a natureza. Além disso, a sensação de perda não é 

unicamente voltada ao fruto, mas aos sentidos e emoções.  

Do coco se tira a água para beber e o preparo de pratos típicos da 

cultura ribeirinha como a galinha caipira, a tapioca e o peixe. Com relação ao 

fator alimentação, Candido (2010, p. 30) esclarece que “a alimentação ilustra o 

caráter de sequência ininterrupta, de continuidade, que há na relação do grupo 

com o meio. Ela é, de certo modo, um vínculo entre ambos”. Assim, os meios 

de subsistência de um grupo não podem ser compreendidos separadamente 

das reações culturais, desenvolvidas sob o estímulo das necessidades básicas.  

Em relação às perdas que o ribeirinho atribui ao fruto do coqueiro, 

retomamos as explicações de Diegues acerca das formas tradicionais de vida 

das populações ribeirinhas, na Amazônia. Segundo ele, “essas sociedades 

desenvolveram formas particulares de manejo dos recursos naturais que não 

visam diretamente o lucro, mas a reprodução social e cultural” (DIEGUES, 

1993, p. 45) e é justamente por não poder mais dar continuidade a essas 

formas de reprodução social e cultural que o ribeirinho fica apreensivo, sentido 

que se mostra evidente a partir do seguinte enunciado: “e vô ficá sem isso”, em 

que “isso” seria a forma resumida deste sujeito de se referir a toda uma prática 

cotidiana e o contexto imediato social, pois, para Bakhtin (2009), o sujeito é 

constituído na linguagem pela interação com o Outro. E essa concepção 

considera que o sujeito é responsável pela construção da representação de 

uma dada realidade, por meio da linguagem. 

O próximo depoimento é um desabafo do ribeirinho, no intuito de 

alertar a sociedade local e o poder público para as mudanças provocadas no 

espaço vivido dos moradores, por conta da construção da usina de Santo 

Antônio. O trecho faz um resgate à memória do entrevistado e aponta para um 

cenário de incertezas e rupturas. 

 

DP4b: Vão tirá da bera do rio ali, vão butá numa 
cascaiera aculá, num terreno que é do seu Ferrerinha, 
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que é uma cascaiera medonha . Vão dá assistência de 
um ano e meio, um salário, pa um ano e meio, escuta 
bem! 

Chega um ano e meio, cortô. Ele tá lá na cascaiera, ele 
num tem onde pega um pexe, ele num tem onde 
planta uma batata, ele num tem onde plante um fejão , 
ele num tem onde plante o mio, ele num tem onde 
plante a banana, ele num tem onde plante a cana! va i 
vivê di quê? tá meu fio, vai vivê dique? É aí que v ai sê 
a maió miséria pra eles , pra todinho, a maió miséria! 

Na cachoera de Santo Antoin, de Teotoin, eu conheço  
muita gente , tem até o cunhado do Zé, que é irmão da 
muié que mora lá, tá. Vevi todo mundo desde que 
nascero, eu provo que foi desde que nascero. A vida 
deles é pescari lá, pra vendê pra si manteri.  Ele e a 
família dele. Ele se mantém ele e a família dele, lá no 
teotóin. Tudim, é tudo.  

[...] Eu tô butano, dá 3 ano, aí de três ano e meio, vai sê a 
maió miséria pra eles, num tem uma miséria maió do que 
a que vai acontecê pra eles, cum tudim, é cum tudo. Eu tô 
falando bem alto qué pá vê se o nosso governadô ele  
escuti o que tá falano, que ele disse, eu fui numa 
reunião em Porto Velho, ele disse: “essa barrage va i 
sê o maió progresso pro estado de Rondônia”. [grifo 
nosso] 

 

Conforme foi exposto anteriormente, o equilíbrio entre as necessidades 

de sobrevivência dos ribeirinhos afetados pelo empreendimento e os recursos 

disponíveis pelo meio ambiente é constitutivo da organização social que esse 

grupo desenvolveu ao longo do tempo e tem transmitido de geração a geração. 

Contudo, essa organização social que se desenvolveu durante décadas se vê 

ameaçada diante do suposto “progresso”. É exatamente em relação a esse 

suposto “progresso” que o ribeirinho faz duras declarações e desabafa, na 

tentativa de conseguir ser ouvido pela sociedade e pelas autoridades políticas 

locais.   

Quando ele diz “Vão tirá da bera do rio ali, vão butá numa cascaiera 

aculá, num terreno que é do seu Ferrerinha (um conhecido da família), que é 

uma cascaiera medonha ” [grifo nosso], ele recorre a outras vozes, nesse 

caso, que se referem aos responsáveis pelo empreendimento, para refutar o 
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discurso institucionalista de que o local para onde os ribeirinhos serão levados 

(uma área conhecida por eles como a cascalheira do Ferreirinha) oferecerá as 

mesmas condições de organização social e reprodução das relações sociais e 

com o meio que o grupo mantinha no território anterior (a comunidade de São 

Domingos). O sujeito também reforça sua presença no texto, recorrendo a 

palavras que fazem parte do seu universo sociolinguístico. Ao utilizar a 

expressão “cascaiera mendonha” entre os sentidos atribuídos ao termo 

medonho, neste contexto, significa algo ruim, cheio de obstáculos, dificultoso. 

Para o sujeito autor desse discurso, conseguir ter as mesmas condições de 

vida que faziam parte do dia a dia na comunidade de São Domingos será algo 

doloroso e desgastante.  

Também nesse caso, as condições de produção do discurso revelam 

um pouco da trajetória de vida do entrevistado e sua identidade ribeirinha. É na 

beira do rio que boa parte dos ribeirinhos entrevistados construiu moradia e 

permaneceu até a chegada da construção da usina. O que, antes, era motivo 

de contemplação da natureza, agora, é motivo de aflição, pois a beirada do rio 

não fará mais parte do quintal da casa deste e de outros ribeirinhos que 

passam pela mesma situação, cujas vozes permeiam o discurso analisado, 

como vemos em: “Ele tá lá na cascaiera, ele num tem onde pega um pexe, ele 

num tem onde plantá uma batata, ele num tem onde plante um fejão, ele num 

tem onde plante o mio, ele num tem onde plante a banana, ele num tem onde 

plante a cana! vai vivê di quê? tá meu fio, vai vivê di quê? ” [grifo nosso].  

Esse discurso não deixa de ser uma descrição da organização social 

desenvolvida pelo grupo para a manutenção da vida, na comunidade de São 

Domingos, tendo a pesca e a prática da agricultura como principais meios para 

a subsistência. No entanto, a forma de organização do grupo e as técnicas de 

sobrevivência estão entre as principais perdas citadas pelo entrevistado, ao 

ponto de expressar-se com medo do futuro, quando interage com o 

entrevistador, por meio do enunciado “vai vivê di quê? tá meu fio, vai vivê 

diquê?”. Nota-se que esse questionamento do entrevistado traz à tona uma 

questão bastante polêmica, mas nem sempre discutida na sociedade local, ou 

contemplada em ações de assistência aos ribeirinhos, por parte do poder 
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público, que são as condições de reprodução das formas de organização social 

e de ressignificação da cultura ribeirinha, longe dali, em outros espaços.  

Nesse sentido, como prova de que o sujeito, por meio da linguagem, 

reproduz em sua fala o contexto social no qual está inserido, o ribeirinho, na 

condição de sujeito autor do discurso analisado, se mostra insatisfeito com os 

acontecimentos que permeiam a construção da usina e estão diretamente 

ligados à vida dos demais membros da comunidade de São Domingos. Diante 

dos possíveis prejuízos à estrutura da comunidade, à organização do espaço 

vivido e às relações de dependência com o meio, ele chega a prever um tempo 

determinado para que a ruptura com esse território possa trazer consequências 

dramáticas, percebidas, sobretudo, na subsistência do grupo que possui no 

cultivo da batata, do milho, do feijão e da banana a sua principal fonte de 

alimentação.  

Tanto que, numa forma de desabafo, ele tenta chamar a atenção do 

poder público ao afirmar “Eu tô falando bem alto qué pá vê se o nosso 

governadô ele escuti o que tá falano, que ele disse, eu fui numa reunião em 

Porto Velho, ele disse: “essa barrage vai sê o maió progresso pro estado de 

Rondônia”. Mas, na verdade, o que se mostra fonte de progresso para o 

Governo e a economia capitalista, se mostra como motivo de preocupação no 

entendimento do ribeirinho, exatamente por acarretar uma série de alterações 

no espaço vivido do grupo. Essa preocupação é revelada através do enunciado 

“Eu tô butano, dá 3 ano, aí de três ano e meio, vai sê a maió miséria pra eles, 

num tem uma miséria maió do que a que vai acontecê pra eles , cum tudim, 

é cum tudo” [grifo nosso]. Os próximos trechos a ser analisados retomam, 

inicialmente, a identificação do ribeirinho com a comunidade. Abaixo, o quadro 

com as informações sobre o perfil do entrevistado. 

PERFIL DO ENTREVISTADO (A): JOSIAS GALVÃO DE LIMA – DP5 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE: 83 ANOS. 

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (8ª SÉRIE). 

OCUPAÇÃO: APOSENTADO. 
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ESTADO CIVIL: VIÚVO.  

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE: 64 ANOS. 

 

DP5a: Tenho saudade de ir embora daqui. Porque aqui foi 
que construí minha família, conheci a minha esposa, aqui 
foi que eu me casei, meus filho tudo nascero aqui. Então, 
aqui, eu me sentia uma pessoa realizada, né.   

Saudade de deixá o lugar, né . Porque eu vim de muito 
longe, mas aqui foi que eu construí a minha família e aqui 
eu criei amô aqui . Agora, tem um filho meu que ainda 
hoje quando eu me lembro dele, eu choro (silêncio). 

Foi o meu filho, é José, chamava José Liminha. Morreu 
afogado ... Eu choro muito  (silêncio). Era uma pessoa 
humilde, ele. O defeito só era bebê muito. 

[...] Eu vim porque meu pai já tinha andado nessa região 
(a Amazônia) e já tinha falado da grandeza dessa 
região, né . Daí eu disse, um dia eu vô conhecê essa 
região. Só porque ele falava . [grifo nosso] 

 

Pelo tempo que o ribeirinho vivia na comunidade (64 anos) e de acordo 

com os relatos dos moradores, estamos tratando do membro mais antigo da 

comunidade de São Domingos. O discurso do entrevistado revela o nível de 

envolvimento que ele tinha com a comunidade. A memória, nesse contexto, 

está relacionada à transmissão oral de fatos, considerados importantes e que 

ele faz questão de lembrar ao falar sobre o passado vivido, como o casamento, 

o nascimento dos filhos, a realização de um sonho, ao constituir família e 

continuar naquela localidade por tanto tempo, com isso, afirma-se que “toda 

memória tem índices sociais que a justificam. É sobre essa relação entre o ser 

individual e o mundo que se organizam as lembranças e os processos que 

explicam ou não o significado do repertório de lembranças armazenadas” 

(MEIHY, 2005, p. 63).  

Nesse sentido, os dois primeiros trechos do depoimento nos permitem 

dizer ser a condição de maravilhamento um dos fatores ligados à produção do 

discurso analisado. Se, na perspectiva da análise discursiva, o discurso é 

considerado uma prática e não um conjunto de textos, apenas, a sua 
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regularidade só poderá ser analisada se levarmos em consideração as 

condições e os processos de sua produção. A esse respeito, Orlandi (1999, p. 

30) vem corroborar ao dizer que “as condições de produção compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação [...] e se as considerarmos em 

sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, 

ideológico”.  

Por isso, percebemos, no texto, marcas que atestam a relação do 

sujeito com aquilo que diz e com o mundo ou o contexto social imediato, a 

exemplo do enunciado “ aqui, eu me sentia uma pessoa realizada, né” [grifo 

nosso], ou seja, essa realização para o ribeirinho está no fato de ter desfrutado 

de tudo aquilo que ele conquistou e o que a natureza lhe proporcionou, ao 

longo desses anos, na comunidade de São Domingos. Logo, o sentimento de 

saudade em ter que deixar o lugar, porque, nas palavras dele, existe uma 

relação de amor, de apego a esse lugar, isso fica evidente em “Porque eu vim 

de muito longe, mas aqui foi que eu construí a minha família e aqui eu criei 

amô aqui ” [grifo nosso], em que ele resgata a sua trajetória na comunidade 

para, em seguida, justificar o amor que sente pela localidade.  

Notemos que, em nenhum momento, essa relação com a natureza se 

viu estremecida com o fato de que um de seus filhos morreu por afogamento 

no rio Madeira, sendo este um dos acontecimentos dos quais ele lembra com 

muita emoção e dor. O mesmo rio que lhe trouxe alegria e realizações, também 

trouxe tristeza ao ser o local onde o corpo do filho nunca foi encontrado, para 

uma última despedida. 

No último trecho do depoimento, percebemos uma reatualização do 

discurso do colonizador quando o ribeirinho se refere ao fato de ter escolhido 

vir para a Amazônia, só porque ouvia o pai falar da “grandeza” dessa região. 

Mesmo não tendo conhecimento da realidade que seria encontrada aqui, 

decidiu se aventurar pela Amazônia, tendo escolhido o estado de Rondônia, ou 

“essa região”, forma adotada por ele para se referir ao lugar escolhido. 

Enquanto ele se distancia da comunidade, pois, com esse discurso, 

subentende-se que poderia ter feito outra escolha e não fazer parte “dessa” 

comunidade ou “essa” região, o ribeirinho instaura o discurso do colonialismo e 
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legitima a relação de poder do colonizador que esteve ligada, durante séculos, 

aos movimentos de conquista da Amazônia. Segundo Bhabha (2013, p. 124), o 

discurso do colonizador tem como objetivo “apresentar o colonizado como uma 

população de tipos degenerados com base na origem racial de modo a 

justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução”.  

No próximo depoimento, o ribeirinho recorre à poesia para chamar a 

atenção da sociedade para um dado acontecimento. Vejamos: 

 

DP5b: Cumpanhero ribeirinho, me preste bem atenção, 
pois eu só falo aos senhores numa oportuna ocasião. 
Para evitá controvérsia, ciúmes ou confusão. Cum a 
construção da barrage, na cachoera de Santo Antoin, a 
água do rio Madeira vai cobri a Teotoin. Quem vivia duma 
verdade, passa a vivê de um sonho. 

[...] Quem vivia daquela liberdade, vivia ali pegano 
pexe, cumeno pexe, assano pexe em cima das pedra, 
passa a vivê de um sonho . O que é um sonho? sonho é 
uma utopia, é uma mentira. [grifo nosso] 

 

Em síntese, a poesia é uma forma de manifestação do artista, de um 

posicionamento reflexivo sobre a realidade, numa tentativa de explorar e 

interpretar o “estar” no mundo. Nesse caso, especificamente, temos um sujeito 

que se sente interferido pelas condições sociais e culturais que permeiam a 

produção discursiva e recorre à poesia e não a outro estilo qualquer para 

expressar seus sentimentos e marcar posição no processo de construção da 

identidade cultural do grupo ao qual pertence, pois “a cultura molda a 

identidade ao dar sentidos à experiência e ao tornar possível optar, entre as 

várias identidades possíveis, por um modo específico de subjetividade” 

(WOODWARD, 2013, p. 19).  

Então, o sujeito autor, ao se apropriar do gesto da linguagem, constitui 

sua subjetividade e define-se como eu ribeirinho, no discurso que narra. 

(ORLANDI, 1988). Ao declarar sua identidade ribeirinha, assume posição de 

diferente em relação ao Outro, pois a afirmação da identidade se estabelece na 

diferença. E um dos fatores que o diferenciam do Outro (aquele que não é um 
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ribeirinho), nessa perspectiva, é o modo de vida genuinamente ribeirinho, 

marcado por uma certa liberdade, no seu espaço vivido, embora ameaçada, 

por conta da construção da usina, “Quem vivia daquela liberdade, vivia ali 

pegano pexe, cumeno pexe, assano pexe em cima das pedra, passa a vivê de 

um sonho ” [grifo nosso]. O sonho, nesse sentido, se justifica por aquilo que 

está longe da realidade já alcançada na comunidade de São Domingos. O 

modo de vida ribeirinho, a identificação com o lugar, a certeza de que isso não 

será fácil de ser reproduzido ou alcançado, longe dali, contrapõe o discurso 

daqueles que representam a usina e o Governo. 

Para De Certeau (1994), a oralidade tem sofrido com o não 

reconhecimento da oralidade, mesmo sendo ela parte de uma cultura ordinária 

e uma ciência prática do singular. Logo, é lamentável constatar que não somos 

capazes de compreender os artifícios dos “obscuros heróis”, como o do poeta 

ribeirinho que canta sua dor na agonia entre o sonho, a mentira e a utopia. 

A “subjetividade mostrada” pelo ribeirinho poeta demonstra que a 

alteridade não apaga a subjetividade, mesmo considerando um sujeito histórico 

e ideológico. 

 

4.2. A descontinuidade de elementos constitutivos d a cultura ribeirinha. 

 

As análises que faremos, a seguir, se referem à segunda etapa das 

entrevistas. Ou seja, os ribeirinhos entrevistados, conforme definido nos 

critérios de análise, são os mesmos que foram ouvidos, na primeira fase 

(agosto e setembro/2008). Contudo, as condições de produção dos discursos 

foram marcadas, sobretudo, por acontecimentos relacionados à ruptura com o 

espaço vivido, na comunidade de São Domingos e suas implicações. A esse 

respeito, 

 

[...] fazer aparecer, em sua pureza, o espaço em que se 
desenvolvem os acontecimentos discursivos não é tentar 
restabelecê-lo em um isolamento que nada poderia superar; 
não é fechá-lo em si mesmo; é tornar-se livre para descrever, 
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nele e fora dele, jogos de relações . (FOUCAULT, 2013, p. 
35). [grifo nosso] 

 

No tocante a esses acontecimentos, devemos relacioná-los, não 

apenas às situações do contexto social imediato que o provocaram, mas a toda 

uma série de consequências por eles ocasionadas, de forma a estabelecer a 

necessária correlação com outros enunciados aos quais podem estar ligados, 

ou excluí-los. Para Foucault, a noção de enunciado, visto como acontecimento, 

se descreve como algo carregado de uma materialidade. De um lado, ligado a 

um gesto de escrita ou à articulação das palavras e, de outro, abre 

possibilidade para que se recorra ao campo da memória. Neste caso que 

estamos abordando, dois grandes acontecimentos foram responsáveis pelo 

desajustamento da comunidade de São Domingos e, consequentemente, 

ocasionaram outros acontecimentos, também carregados de materialidade: a) 

A construção da usina de Santo Antônio; e b) O deslocamento dos moradores, 

por conta da construção da usina.  

Nesta segunda fase das entrevistas, as consequências imediatas, 

ainda enfrentadas pelos entrevistados, estão diretamente relacionadas ao 

esforço e tentativa de restabelecimento em novas moradias, bem como à 

reprodução das formas tradicionais de subsistência e organização social, 

constitutivas da cultura e do espaço ribeirinho. As entrevistas foram retomadas 

entre os meses de outubro e novembro de 2015, sete anos após a saída dos 

moradores da comunidade de São Domingos.  

Logo, a principal diferença, com relação à etapa anterior, consiste no 

fato de que os entrevistados foram ouvidos na condição de ex-moradores da 

comunidade de São Domingos, portanto, sem nenhuma espécie de vínculo ou 

contato com o território, onde viviam anteriormente, até porque o local onde 

estava localizada a comunidade foi tomado pelo canteiro de obras. Todos, sem 

exceção, enfrentam o distanciamento do rio e ainda tentam a adaptação aos 

novos territórios, fatos que refletem diretamente nas experiências individuais e 

do grupo, que foi desmembrado, como veremos por meio da transcrição e 

análise das entrevistas.  
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Nesse contexto,  

As vontades dos indivíduos expressam de maneira original a 
combinação de fatores pessoais, biológicos e as influências do 
meio, que são sempre culturais. Assim, as experiências de 
cada um são autênticas e se equiparam às gerais mediante a 
construção de uma identidade comum. (MEIHY, 2005, p. 79). 

 

Destarte, nesse processo de identificação e construção da 

historicidade, o ribeirinho ao produzir o dizer está significando a história e, ao 

mesmo tempo, se significando como sujeito. A historicidade, nessa perspectiva, 

é explicada por Orlandi (1996, p. 56) como história do sujeito e do sentido, “[...] 

ao produzir sentido, o sujeito se produz, ou melhor, o sujeito se produz, 

produzindo sentido. É esta a dimensão histórica do sujeito – seu acontecimento 

simbólico – já que não há sentido possível sem história”. Por isso, a ordem das 

próximas entrevistas segue a mesma sequência dos sujeitos entrevistados na 

primeira parte das análises. O objetivo é uma melhor compreensão das 

condições de produção que permeiam os discursos analisados, em duas 

etapas distintas e de como o ribeirinho vem significando a história e se 

significando enquanto sujeito. 

Seguindo os critérios de análise propostos, levaremos em 

consideração a seguinte fase observada e os eixos correspondentes, conforme 

detalhamos abaixo, de forma a dar continuidade à trajetória dos nossos 

entrevistados. 

 
 
Quadro 6: Critério de Análise (c): Declínio e Reestruturação. 

(c) Declínio e reestruturação (do 
remanejamento das famílias à 
tentativa de restabelecimento em 
novas moradias). 

� Resistência, Desterritorialização, 

Reterritorialização e Hibridismo. 

Fonte:  o pesquisador 

Antes do primeiro depoimento, a ser analisado, faremos a retomada do 

perfil do entrevistado e uma breve localização da área onde vive, sete anos 

após o deslocamento da comunidade de São Domingos. 

 



 

143 
 

PERFIL DO ENTREVISTADO (A): JOSÉ ROSENO DE LIMA – DP1 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE ATUAL: 69 ANOS. 

ESCOLARIDADE: PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO (4ª SÉRIE). 

ESTADO CIVIL: CASADO. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS: 54 ANOS. 

OCUPAÇÃO ATUAL: APOSENTADO; ATUA COMO PRODUTOR 
RURAL/PISICULTOR. 
ONDE MORA ATUALMENTE: SÍTIO BOM JARDIM, RAMAL BOM JARDIM, 
SEGUINDO A BR 319 E RAMAL JATUARANA. 
HÁ QUANTO TEMPO MORA NA LOCALIDADE: 7 ANOS. 

 

DP1b:  Isso aqui já era campo, trinta e cassetada de ano 
que eu era dono disso aqui. Já era desmatado. Então, 
quando eu vim pra cá, quando foi pra vim pra cá, eu num 
aceitei dinhero, que eu morava lá, dinhero de casa, fiz a 
negociação com ele, eu num quero dinheiro de casa. O 
que eu tive aqui você bote lá. Por exemplo, lá tinha água 
incanada, na minha casa, eu tinha tudo, como pobre, mas 
eu tinha minhas coisa arrumada.  

Tinha água incanada, nas casa tudo. Eu falei, ó, eu vô 
querê que você faça estrada pra mim, porque lá eu tinha 
estrada, ligando a minha casa, eu tinha água incanada, na 
minha casa, eu tinha casa boa pra mim morá, então, isso 
quero que faça pra mim. Eu num quero dinhero dessas 
coisa, eu num quero, eu quero a benfeitoria. [grifo 
nosso] 

 

Por meio desse discurso, podemos observar o desapego aos bens 

materiais e a tudo aquilo que o dinheiro, possivelmente proveniente da venda 

da casa, poderia comprar. Como a intenção do ribeirinho não era lucrar com a 

venda das benfeitorias da propriedade, ele não aceitou fazer nenhum tipo de 

negócio com os representantes da usina ou receber algum recurso financeiro, 

porque dinheiro, nessas circunstâncias, não era o seu objetivo. Uma das 

marcas desse discurso é a simplicidade da vida ribeirinha. O ribeirinho 

normalmente carrega o estigma de sujeito marginalizado, por ser alvo de 

estereótipos imbuídos de preconceito, justamente pelo estilo de vida simples 
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que leva, na contramão do consumismo, característico das sociedades 

capitalistas.  

Esse discurso é reforçado quando ele menciona ter o essencial para as 

condições de moradia, na comunidade de São Domingos. Com o enunciado 

“Por exemplo, lá tinha água incanada, na minha casa, eu tinha tudo, como 

pobre, mas eu tinha minhas coisa arrumada”,  [grifo nosso], o sujeito, autor 

do discurso, assume a posição de identificação com o estilo de vida ribeirinho 

sem muitas regalias e, ao mesmo tempo, reatualiza o discurso da cultura 

dominante de se referir ao ribeirinho ou comunidades de populações 

tradicionais como povos que devem ser ignorados. Na verdade, “os discursos 

sobre a Amazônia, e aí encaixamos Rondônia, revelam uma visão caótica, sem 

nexo, impregnada de um discurso colonizador, classificador da região”. 

(OLIVEIRA e NENEVÉ, 2013, p. 60).  

O desejo de ter a mesma estrutura em termos de acessibilidade para 

se locomover e escoar a produção agrícola, água encanada para o suprimento 

de necessidades básicas, uma boa casa para morar com a família e manter as 

coisas “arrumadas” revela o discurso de resistência do ribeirinho. A alternativa 

encontrada para isso foi exigir aos negociadores que fizessem uma casa com a 

mesma estrutura que tinha na comunidade de São Domingos, com água 

encanada e estrada. O que para outras pessoas poderia ser pouco, para ele 

seria o suficiente para recomeçar a vida naquele novo espaço. 

As formas de resistência são uma alternativa encontrada por quem 

passa por processos de desterritorialização, na tentativa de manter os traços 

culturais já incorporados e minimizar os impactos decorrentes do 

desenraizamento social e cultural, embora, na prática, nem sempre os 

resultados dessas tentativas se mostrem a favor daqueles que enfrentam os 

processos de desterritorialização.  

Importante lembrar que o que identifica o sujeito é o território, pois 

ajuda na construção da identidade de cada indivíduo, já que todo ser humano 

necessita do seu espaço e de criar vínculos e ligações com ele. Essa mudança 

no vínculo que nos une ao território é que caracteriza a desterritorialização. 

Vejamos o próximo depoimento: 
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DP1c:  Vizinho que eu tenho é minha família. É a minha 
família que é os meus vizinho. E você sabe que 
mudança, eu num pretendo num fazê nunca mais na 
minha vida , mermo assim, saí dali, dois quilômetro, vim 
pro que era meu. Eu num fui pum lugá longe, então eu 
vim pra cá.  

Mas é por isso que eu digo, mudança eu num sô 
acustumado cum mudança, eu num sô uma pessoa que 
tá acustumado tá pra qui, pra culá, num sô disso, eu gosto 
de ficá ali, no meu canto, me adapitá.  

Eu gostei daqui, eu já era proprietário dessa propriedade. 
Hoje, eu tô morano cum minha família, mas que eu assim, 
ó, você acredita que é aquela saudade, aquela coisa. .. 
eu num esqueço nunca na vida! Nunca, nunca . [grifo 
nosso] 

 

As mudanças provocadas pelos processos de desterritorialização 

ocasionam consequências em diversos níveis da vida humana. Um deles diz 

respeito aos relacionamentos, entre pessoas e grupos, como no caso relatado 

pelo ribeirinho, no qual ele se refere à família como os “únicos vizinhos”, na 

nova localidade, o sítio Bom Jardim.  

De maneira geral, as relações de parentesco entre os membros de 

comunidades ribeirinhas são uma forte característica dessas localidades, mas 

o que era observado na comunidade de São Domingos, não se reproduz no 

sítio Bom Jardim. Ou seja, além dos parentes que viviam no mesmo espaço, o 

ribeirinho entrevistado também contava com a presença de outras famílias ou 

“parceiros” de comunidade, o que não é possível, hoje em dia, no sítio Bom 

Jardim, como revela através deste enunciado “Vizinho que eu tenho é minha 

família66. É a minha família que é os meus vizinho”. Na prática, existe uma 

relação de ajuda mútua entre os moradores dessas comunidades, como 

assinala Cândido (2010, p. 82): 

 

                                                           
66 Para Wagley (1988, p. 157), “quando um brasileiro diz minha família, refere-se, geralmente, a 
um grande grupo constituído, não só por seus próprios parentes, como também pelos de sua 
mulher. [...] Em geral, à unidade menor chama de ‘minha mulher e filhos’ reservando a palavra 
‘família’ para o circulo mais amplo de parentes”.  
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A necessidade de ajuda, imposta pela técnica agrícola e a sua 
retribuição automática, determinavam a formação duma rede 
ampla de relações, ligando uns aos outros os habitantes do 
grupo de vizinhança e contribuindo para a sua unidade 
estrutural e funcional . [grifo nosso] 

 

Realidade que é contestada através do enunciado “E você sabe que 

mudança, eu num pretendo num fazê nunca mais na minha vida, mermo assim, 

saí dali, dois quilômetro, vim pro que era meu. Eu num fui pum lugá longe, 

então eu vim pra cá”, em que o ribeirinho contesta o discurso de que as 

mudanças provocadas pela construção da usina de Santo Antônio trouxeram 

benefícios para as populações do entorno do empreendimento. Na prática, com 

esse discurso, o ribeirinho só reforça o dizer, comum aos demais membros da 

comunidade, de que as mudanças ocasionadas pela usina vieram para 

desestruturar a comunidade de São Domingos e dispersar os moradores, entre 

outras consequências, principalmente por tratar-se de indivíduos muito 

vulneráveis e com pouca capacidade de resiliência, entendida, aqui, como a 

capacidade de se recuperar em situação de crise. 

Neste caso analisado, mesmo o ribeirinho tendo ido para uma 

propriedade não muito distante da área alagada, cerca de dois quilômetros, 

isso não foi o suficiente para que ele continuasse com a mesma rede de 

relações, pois os outros moradores da comunidade de São Domingos também 

tomaram rumos diferentes e foram continuar suas vidas em outros espaços.  

A reterritorialização, assim como a desterritorialização, é um processo 

extremamente desgastante, principalmente, neste caso que estamos 

analisando, pois o homem possui um comportamento bastante familiarizado 

com a mata, os rios, e tudo aquilo que compõe o universo ribeirinho. Para se 

ter uma ideia da dimensão dessa relação entre o ribeirinho e o seu espaço 

vivido, além dos fatores econômicos, ligados aos recursos naturais e à 

subsistência do grupo, o imaginário popular dos povos da floresta mantém um 

sistema de representações ligado à conservação da natureza, segundo 

Diegues (1993, p. 47), revelador da “existência de um complexo de 

conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, de mitos e 
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simbologias que levam à manutenção e ao uso sustentado dos ecossistemas 

naturais”.  

Por isso, o ribeirinho ao dizer que gosta da nova propriedade onde está 

morando com a família, mas sente muita saudade da antiga localidade, deixa 

transparecer em seu discurso a dor provocada pelo processo de 

desterritorialização e, mais que isso, deixa evidente que os modos tradicionais 

de vida, mantidos na comunidade de São Domingos e a relação com o novo 

espaço não conferem os mesmos sentidos. Isso é o que fica subentendido com 

o enunciado “Hoje, eu tô morano cum minha família, mas que eu assim, ó, você 

acredita que é aquela saudade, aquela coisa... eu num esqueço nunca na 

vida! Nunca, nunca ”, [grifo nosso], ou seja, todo o tempo que ele passar no 

sítio Bom Jardim não será suficiente para esquecer a vida que levava na 

comunidade de São Domingos. Nesse sentido, para a Análise de Discurso, ao 

produzir o dizer, o sujeito historiciza o seu discurso, “porque assume a sua 

posição de autor (se representa nesse lugar), ele produz assim um evento 

interpretativo”, (ORLANDI, 1996, p. 70).  

Ao mesmo tempo em que vai significando a história, o ribeirinho vai se 

constituindo em sujeito ao produzir o discurso, pois existe uma ligação 

essencial entre a materialidade das palavras e a sua exterioridade, a memória 

(ORLANDI, 1996, p. 14). E como os sentidos não estão nas palavras, mas 

além delas, é possível perceber os jogos de sentidos possíveis que permeiam 

os discursos em contextos de acontecimentos importantes como os que 

estamos investigando (desterritorizaliação e reterritorialização). A 

desterritorialização retira comunidades não de terras, como simples espaços 

que ocupam e sim de território que está relacionado à identidade, cultura e 

memória.  

O próximo recorte traz as marcas do descontentamento e da decepção, 

além de revelar as práticas do dia a dia na beirada do rio, que sofreram a 

interferência da construção da usina. 

 

DP1d:  Ó Gadelha, aquela vida que nós tinha, do 
riberinho, ela é uma coisa muito... eu num sei nem 
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explicá , assim, muito chocante, pro cara que larga, 
porque o cara se aclimata ali, amanhece o dia, olhano pro 
rio, se quisé ir pescá tem onde, você vive uma vida que 
sabe como é que é, é difícil até de explicá...   

Aqui, não. Aqui, hoje, nóis num tem onde pescá, nós num 
tem onde pescá, se vai pescá, é... domingo trazado, vei 
um pessoal aqui, butaro a vuadera, pegaro foro praculá 
pescá, pegaro uns pexinho, pa banda lá do Riacho Azul 
né, pa banda de lá.  

Ali, na bera do rio, não. Hoje, se eu quisé cumê um pexe 
diferente, eu crio pexe, mas se eu quisé cumê um dorado, 
eu tenho que ir comprá. Lá, eu pegava pá cumê e pá 
vendê.  [grifo nosso] 

 

Esse discurso do ribeirinho é extremamente revelador. Uma das 

práticas mais comuns entre as comunidades ribeirinhas da Amazônia, a pesca, 

está entre as mais afetadas por conta da construção da usina, como revela o 

entrevistado, dizendo que o consumo de pescado, hoje em dia, só é possível 

se ele comprar. O discurso também retoma as condições de abundância e 

fartura que existiam na comunidade de São Domingos. Quando ele diz “Aqui, 

hoje, nóis num tem onde pescá, nós num tem onde pescá!”, deixa transparecer 

as dificuldades ocasionadas pela distância do rio, o que trouxe certa 

instabilidade aos modos tradicionais de subsistência da família e ainda reforça 

o discurso dos demais membros da comunidade acerca da falta de 

oportunidades em suas novas moradias. Ao dizer que, anteriormente, iniciava o 

dia olhando para o rio e se quisesse pescar teria onde, ele contrapõe a 

realidade encontrada, atualmente, no sítio Bom Jardim. 

Nesse caso, percebemos que o ribeirinho ainda tentou se aproximar do 

estilo de vida que levava antes da mudança e reproduzir a principal forma de 

subsistência da família, através da piscicultura. No entanto, a abundância e a 

variedade de peixes que poderiam ser facilmente encontradas no rio Madeira, 

não se repetem com a criação de peixes em tanques, por isso, ele diz “se eu 

quisé cumê um dorado, eu tenho que ir comprá. Lá, eu pegava pá cumê e pá 

vendê” , [grifo nosso]. Além disso, a distância do rio também é outro fator 

complicador, de modo que as tentativas de pesca são sempre mal sucedidas, 

tanto que o entrevistado recorre ao termo “pexinho” para se referir às espécies 
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encontradas nas redondezas de outra localidade, a comunidade Riacho Azul, 

porque nas proximidades do sítio Bom Jardim, não tem onde pescar. Ele usa o 

termo no diminutivo no sentido de afirmar que o tipo de peixe encontrado ali em 

nada se compara ao porte das outras espécies encontradas no rio Madeira e a 

abundância que havia no local. 

Com o processo de desterritorialização, o equilíbrio entre as 

necessidades de sobrevivência e os recursos disponíveis pelo meio físico deu 

lugar ao desequilíbrio, o que requer do ribeirinho soluções mais ou menos 

adequadas para retomar a vida em outro local. Nessa tentativa de se 

reterritorializar, o reequilíbrio vai depender da correlação entre as necessidades 

e os meios disponíveis para a sua satisfação, “[...] E sob esse ponto de vista, 

as situações de crise aparecem como dificuldade, ou impossibilidade de 

correlacioná-las”, (CANDIDO, 2010, p. 28). Logo, tanto a desterritorialização 

quanto a reterritorialização provocam um desajustamento na organização 

social do grupo e no espaço vivido, de forma que, 

 

Os indivíduos vão se desprendendo da absorção do meio 
imediato – mas não tem elementos para promover de 
maneira adequada o reajuste a novos meios.  A caça e a 
pesca se reduzem a quase nada como recurso de 
abastecimento – mas não podem ser substituídas pela 
alimentação cárnea do comércio. (CANDIDO, 2010, p. 252). 
[grifo nosso] 

 

Assim como no caso anterior, o próximo depoimento se refere à 

segunda etapa das entrevistas. Antes de iniciar a análise, faremos a retomada 

do perfil do entrevistado e uma breve localização da nova moradia. 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO (A): LUCINEI MONTEIRO DO NASCIMENTO – 

DP2 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE ATUAL: 35 ANOS. 

ESCOLARIDADE: PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO (5ª SÉRIE). 
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ESTADO CIVIL: CASADO. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS: 28 ANOS. 

OCUPAÇÃO ATUAL: PRODUTOR RURAL. 

ONDE MORA ATUALMENTE: COMUNIDADE RIACHO AZUL, SEGUINDO A 
BR 319 E RAMAL JATUARANA. 
HÁ QUANTO TEMPO MORA NA LOCALIDADE: 5 ANOS. 

 

DP2b:  Sobre moradia, pa gente morá, lá era melhó né, 
porque aqui, a bera é duma estrada é muita puera, muita 
coisa, lá num tinha assim. Num existia puera, só era o 
rio mermo , num tinha puera igual tem aqui, aqui é um 
pueral doido . Mais sobre morá, aqui também é bom. 
Num tem negóço de assalto, num tem nada também né, 
do mermo jeito de lá, lá também era assim. Pra trabalhá, 
aqui é melhó. E pa morá, lá é melhó. [grifo nosso] 

 

Logo de início, o sujeito assume a posição de identificação com a 

comunidade de São Domingos, afirmando que lá era melhor para morar. As 

questões relacionadas à infraestrutura e qualidade de vida vêm à tona com a 

mudança de território. Se, por um lado, a estrada, hoje em dia, representa 

acessibilidade e traz outros benefícios, por outro, gera um problema com o qual 

o morador vai ter que lidar e se acostumar: a poeira. Quando ele cita que onde 

morava, antes da mudança, não havia poeira, apenas o rio, revigora os 

significados atribuídos ao rio, e retoma o discurso da tranquilidade da vida 

ribeirinha na beirada dos rios, onde não tinha o incômodo de problemas como a 

poeira. Ao mencionar “aqui, a bera é duma estrada  é muita puera, muita 

coisa, lá num tinha assim”, [grifo nosso], ele está dizendo que a beirada do rio 

foi substituída pela estrada e pela poeira. 

Em seguida, ele afirma que morar na comunidade Riacho Azul também 

é bom e a compara à comunidade de São Domingos quando se refere ao fator 

segurança, dizendo que nas duas localidades não havia registros de roubos ou 

assaltos. Nesse sentido, as duas comunidades são seguras para ele. Contudo, 

ao encerrar a fala, ele retorna a dizer que com relação ao fator moradia, a 

comunidade de São Domingos era melhor e em Riacho Azul é bom para 

trabalhar. Ao mudar de opinião rapidamente, o entrevistado deixa evidente um 
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certo descontentamento com a nova localidade e que ainda está em processo 

de adaptação e assimilação das mudanças, pois embora as condições de 

trabalho, na atual comunidade, sejam satisfatórias, o equilíbrio entre as 

necessidades de subsistência e o meio físico, assim como as relações de 

identificação e afetividade com esse novo espaço, dificilmente vão se dar na 

mesma intensidade e sob as mesmas condições que na comunidade anterior.  

Por exemplo, para a produção agrícola, ele precisou adquirir outros 

conhecimentos e incorporar técnicas que não eram utilizadas na comunidade 

de São Domingos, Vejamos: 

 

DP2c: A terra num era muito boa , só que aí eles dero 
muito calcário pra nóis, adubo, é... composto orgânico, 
tudo eles dero pra nóis, assistência técnica, tudo nóis 
fizemo. [grifo nosso] 

 

Com esse discurso, podemos dizer que com relação à atividade 

agrícola, em São Domingos, não havia a necessidade de adubar ou preparar a 

terra, para receber o plantio, porque a fertilidade é uma das principais 

características do solo em áreas próximas aos rios, ao contrário do que ocorre 

em Riacho Azul, onde foi necessário receber orientações específicas e intervir 

no solo com composto orgânico, para melhorar a qualidade da terra e as 

condições de produção agrícola. Nesse contexto, o hibridismo se caracteriza 

por apresentar mesclas culturais onde ocorrem os processos de 

desterritorialização. Segundo Hall (2014), existe uma negociação de formas 

culturais, entre essas pessoas que migram ou estão em processos de 

deslocamento.  

No caso apresentado, o ribeirinho além de sofrer com a ruptura da 

relação natural com os espaços simbólicos, deixou para trás um modelo de 

plantio sem o uso de produtos químicos para corrigir o solo, porque isso não 

era preciso, e passou a assimilar outra forma de manejo, da qual ele vai 

depender constantemente para continuar a atividade agrícola, em sua nova 

propriedade. Historicamente, sempre ocorreu a hibridação e nem sempre as 
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relações entre culturas são de ganhos, ou enriquecimento, também existem 

conflitos ou perdas (CANCLINI, 2013).  

O próximo depoimento é bastante revelador nesse sentido. Se, de um 

lado, foi possível retomar a atividade agrícola, com o auxílio de técnicas 

específicas de correção do solo, de outro, o relacionamento com o rio e a 

atividade da pesca, consequentemente, ficaram totalmente prejudicados. 

  

DP2d: Foi muita tristeza.  Aqui, num tem mais pexe, é 
poco demais e é muito concorrido demais, é muita gente. 
Aí, só que num tem, num dá pa mim pescá. Pexe mermo, 
aqui, pa gente sobrevivê de pexe, lá de cima da cachoera 
aqui num dá não. 

Sobre a pesca, tirô o nosso lazê né . Durante 5 ano, nóis 
nunca pescô aqui. O mais difíci foi a pessoa se adaptá 
aqui né, se acustumá, agora, depois que se acustuma... 
Mas no cumeço, durante um ano, pá pudê se 
acustumá foi difíci. [grifo nosso] 

 

A ruptura da relação com o rio e a desorganização do espaço vivido 

trouxeram várias consequências aos antigos moradores da comunidade de São 

Domingos, como temos observado, ao longo das entrevistas. Para o sujeito 

autor, desse depoimento, os últimos acontecimentos são vistos com muita 

tristeza. No entendimento dele, o processo de construção da barragem acabou 

desregulando a dinâmica do rio, de modo que os peixes não conseguem 

chegar até a nova localidade. É isso que ele enfatiza com o enunciado “Pexe 

mermo, aqui, pa gente sobrevivê de pexe, lá de cima da cachoera, aqui, num 

dá não”.  

Outra consequência, também citada pelo entrevistado, é a perda do 

lazer, ou seja, a pesca, além de fonte de alimentação, é tida como uma forma 

de descontração para os ribeirinhos, de modo que, para o entrevistado, ficar 

sem esse contato com o rio, sem a pesca e o lazer proporcionado por essa 

atividade, entre outras consequências, tem sido algo desafiador. Imaginemos 

alguém que viveu a vida inteira, sobrevivendo da pesca como uma das 

principais atividades de subsistência, de repente se vê, durante cinco anos, 
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sem poder pescar, nem mesmo para o próprio consumo. A adaptação ao novo 

espaço vivido e a incorporação de técnicas, até então desconhecidas, para a 

retomada dos meios de subsistência, normalmente levam algum tempo para 

que a pessoa, em processos de desterritorialização, possa assimilar. Nesse 

caso, o entrevistado admite que esse processo durou cerca de um ano, “O 

mais difíci foi a pessoa se adaptá aqui né , se acustumá, agora, depois que 

se acustuma... Mas no cumeço, durante um ano, pá pudê se acustumá foi 

difíci”, [grifo nosso]. 

O próximo depoimento traz um desabafo da ribeirinha sobre as 

dificuldades de adaptação ao novo endereço e a falta de assistência do poder 

público. Para uma melhor compreensão do perfil do entrevistado, detalhamos, 

abaixo, as principais informações. 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO (A): LÚCIA DA SILVA DE OLIVEIRA – DP3 

SEXO: FEMININO. 

IDADE ATUAL: 83 ANOS. 

ESCOLARIDADE: NÃO AFABETIZADA. 

ESTADO CIVIL: VIÚVA. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS: 50 ANOS. 

OCUPAÇÃO ATUAL: APOSENTADA. 

ONDE MORA ATUALMENTE: AGROVILA NOVO ENGENHO VELHO, 
MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA, SEGUINDO A BR 319 E RAMAIS 
SÃO SEBASTIÃO OU JATUARANA.  
HÁ QUANTO TEMPO MORA NA LOCALIDADE: 7 ANOS. 

 

DP3c: Minha casa fica mei perto assim, fica perto d o 
ri.  [...] Tem nada, tá ruim de pexe. Era um monte de 
draga, era draga, draga, draga, que a polícia vei botá pra 
fora. Eles foro embora, mas cumeçô ir de novo pra lá. 
Uma zuada doida de noite, o pexe tem medo né. 

E aí, é muito ruim de pexe. Eu moro lá, mas não é bom 
não. Meu terreno ninguém num pode prantá nada. Eu 
prantei muita coisa, mas agora no verão tão morrendo 
tudo e a terra num presta pra prantá nada, nada, nada. 
[grifo nosso] 
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Ao contrário dos outros entrevistados, a autora desse depoimento 

afirma morar perto do rio. No entanto, os problemas relacionados à falta de 

peixe são os mesmos. Um dos fatores atribuídos por ela à escassez de peixes, 

na região, é a prática da extração ilegal de ouro no leito do rio Madeira, uma 

atividade atualmente proibida, numa extensão de aproximadamente 10 km, 

incluindo o entorno das usinas do Madeira, mas bastante comum67. No 

depoimento, a entrevistada deixa isso bem claro ao afirmar “Era um monte de 

draga, era draga, draga, draga, que a polícia vei botá pra fora. Eles foro 

embora, mas cumeçô ir de novo pra lá. Uma zuada doida de noite, o pexe tem 

medo né”.  

Apesar de morar na agrovila há, pelo menos, sete anos, ainda não 

houve nenhuma identificação com o lugar, pelo contrário, a entrevistada se 

mostra insatisfeita por não ter tido a oportunidade de fazer outra escolha. Ou 

seja, só lhe restou ir morar na agrovila, tanto que ela desabafa “Eu moro lá, 

mas não é bom não ”, [grifo nosso]. Em seguida, revela o descontentamento e 

a frustração por não poder praticar a agricultura, tendo em vista que o solo não 

é muito bom para o plantio e as plantas não seguram os frutos. 

Esse desabafo soa como uma denúncia acerca da assistência aos 

moradores que foram realocados, por conta da construção da usina. Para 

muitos, faltaram informações no que diz respeito às possibilidades de 

acompanhamento por parte do poder público e dos responsáveis pela usina, 

para o restabelecimento em suas novas moradias. Ao contrário do que se 

observou na entrevista anterior, em que o ribeirinho destaca a assistência dada 

pelos responsáveis pela usina, afirmando que eles fizeram tudo e deram 

calcário para corrigir o solo, neste último depoimento, é nítido que faltaram 

orientações e assistência à moradora que se sente desassistida por todos.  

Como forma de resistência e, numa tentativa de manter as raízes que 

lhe identificam como uma ribeirinha, ela tenta, sem nenhum amparo, reproduzir 

                                                           
67 A extração mineral de qualquer natureza é regida por Lei estadual. Informações obtidas junto 
ao site da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM: 
http://www.sedam.ro.gov.br/arquivos/arquivos/13-06-13-13-20-05lei5471993.pdf. Acesso em 14 
de março de 2016. 
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as mesmas formas tradicionais de subsistência que eram mantidas na 

comunidade de São Domingos, porém, “a terra num presta pra prantá nada, 

nada, nada”, desabafa. Embora o solo necessite de correção, ela insiste em 

continuar plantando, como vemos no seguinte depoimento, 

 

DP3d: Eu pranto!  Eu tenho muita coisa prantada, mas 
cum esse verão, já morrero a metade . Prantei muita 
coisa, meus pé de manga era carregado, carregado de 
manga, pupunha, tudo eu prantei, coco, eu prantei uns 5 
pé de coco ou mais... 

[...] Prantei tudo de novo,  mais! 7 ano é muita coisa. O 
negóço é que morreu, agora cum verão, morreu muita 
coisa, e a terra já num presta. Tem uns pé de coco que 
tem uns 4 ano, eu acho que tá destamanho assim, num 
vai avante não. [grifo nosso]. 

 

Em termos discursivos, podemos dizer que o sentido daquilo que o 

sujeito diz vai se constituir a partir da posição assumida por ele, no ato 

discursivo. Por isso, o dizer vai significar em situações determinadas, pois o 

sujeito se manifesta, de um lado, afetado pela língua e, de outro, por suas 

experiências, por fatos que reclamam sentidos (ORLANDI, 1999). Logo, o que 

inscreve o ribeirinho como sujeito autor do próprio discurso é a posição 

discursiva, formada pelas formações imaginárias.  

Nesse último depoimento analisado, por exemplo, o que marca a fala 

da ribeirinha são as condições de produção, a posição assumida por ela, num 

dado contexto sócio-histórico, alguém que sofre os reflexos negativos dos 

processos de desterritorialização e reterritorialização, provocados pela 

construção da usina de Santo Antônio, no rio Madeira, e que deixa 

transparecer em seu discurso as pistas que a conduzem à resistência, esta, 

manifesta por meio da linguagem, uma vez que “as palavras mudam de sentido 

segundo a posição daqueles que as empregam. Elas tiram seu sentido dessas 

posições”, (ORLANDI, 1988, p. 21). 

Por isso, existe diferença entre a relação de sentidos atribuídos aos 

enunciados “Meu terreno ninguém num pode prantá nada. Eu prantei muita 
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coisa, mas, agora, no verão tão morrendo tudo”, DP3d, e “A terra num era 

muito boa, só que aí eles dero muito calcário pra nóis, adubo, é... composto 

orgânico, tudo eles dero pra nóis,  assistência técnica, tudo nóis fizemo”, DP2c. 

Nota-se que, inicialmente, ambos os sujeitos foram influenciados pelas 

mesmas condições de produção, tiveram experiências semelhantes com o 

processo de desterritorialização, contudo, num segundo momento, ao se 

reterritorializar, o sujeito autor do segundo depoimento passou a assumir uma 

posição de contradição ao discurso do grupo, influenciado pelas situações 

sociais reais nas quais o dizer foi produzido (a assistência dada para a 

correção e preparo do solo, favorecendo a retomada da agricultura), enquanto 

que o sujeito anterior mantém o discurso de desassistência e da falta de 

oportunidades, comum aos demais entrevistados, pois esta é a sua realidade e 

a dos outros ribeirinhos entrevistados, ao longo da pesquisa. 

 

DP3e: Tô lá porque eu gosto de tá no mato sabe, eu 
num gosto da cidade. [...] Difíci, difíci ainda hoje, a gente 
num acustuma, a gente tá porque tem que vivê mermo. 
Últimos dia de vida também. Já tá pra terminá, já tô muito 
veia de mais, (silêncio). [grifo nosso] 

 

Os próximos dois entrevistados68 que, seguindo a ordem de entrevistas 

feitas na primeira fase (agosto e setembro/2008), deveriam ser ouvidos na 

segunda fase (outubro e novembro/2015), faleceram após o deslocamento da 

comunidade de São Domingos. Por isso, as próximas duas análises se referem 

a outros dois entrevistados, também ouvidos na primeira fase e que compõem 

o universo dos sujeitos pesquisados, conforme foi explicitado no tópico 1.4 da 

seção 1 deste trabalho. 

Antes da análise dos próximos depoimentos, faremos um breve perfil 

do entrevistado. 

 

                                                           
68 Roseno Roque de Lima e Josias Galvão de Lima tiveram seus depoimentos analisados na 
primeira fase desta seção. Ambos foram ouvidos em 2008, durante a produção do 
documentário intitulado “Para onde o destino mandar”, como trabalho de conclusão de curso de 
graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. 
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PERFIL DO ENTREVISTADO (A): NATANAEL DA SILVA DE OLIVEIRA – DP4 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE: 36 ANOS. 

ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSA ATUALMENTE 

ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE (IFRO/PVH). 

ESTADO CIVIL: CASADO. 

OCUPAÇÃO ANTERIOR: PRODUTOR RURAL/PESCADOR. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS: 20 ANOS. 

OCUPAÇÃO ATUAL: TÉCNICO EM INFORMÁTICA. 

ONDE MORA ATUALMENTE: RUA TENREIRO ARANHA, Nº 1143, BAIRRO 
AREAL.  
HÁ QUANTO TEMPO MORA NO NOVO ENDEREÇO: 7 ANOS. 

 

DP4a: [...] a questão financeira tem sido bem difícil né. 
Por que? Porque lá, nós tínhamos tudo.  Nós tínhamos 
peixe, nós tínhamos galinha, nós tínhamos gado, é... se 
precisasse, uma caça nós tinha, coisas que aqui não tem. 
Se a gente precisar de alguma coisa, tudo é comprad o 
aqui na cidade. 

[...] Esses dias mesmo eu fui na fera, chegano lá, tinha 
uns pacus bunito, eu perguntei: quanto que é o quilo do 
pacu? O rapaz: quinze reais. Só que um pacu dava um 
quilo né, aí se eu fosse comprá dois pacu, imagina aí, e 
pra constatá isso você pode até fazê uma visita, só pra 
tua orientação, vê como é que é.  

[...] A empresa prometeu que ia nos doá uma certa 
quantidade de pexe, durante determinado tempo, nunca 
deu uma sardinha pra nós. Ia transpor o pexe do lago que 
tinha lá, lago que tinha atrás da vila, nunca transpôs uma 
piaba, digamos assim né.  Então, ficô difícil, quem qué, 
tem que comprá e compra caro. [grifo nosso]. 

 

Esse depoimento é o retrato da realidade atualmente vivida por muitos 

ex-moradores de comunidades ribeirinhas que precisaram ser deslocados por 

conta da construção das usinas do Madeira. Inicialmente, o que nos chama a 
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atenção é o destaque que o entrevistado dá à questão financeira dizendo que 

nada do que eles tinham na comunidade de São Domingos possuem, hoje em 

dia, na nova localidade (aqui, ele se refere à propriedade onde a mãe está 

morando, localizada na agrovila Novo Engenho Velho). Na sequência, num tom 

de reinvindicação e protesto, ele cita a promessa dos responsáveis pela usina 

que não teria sido cumprida, a respeito da assistência no abastecimento de 

peixe, enquanto as famílias estivessem se restabelecendo em suas novas 

moradias. Vejamos, “A empresa prometeu que ia nos doá uma certa 

quantidade de pexe, durante determinado tempo, nunca deu uma sardinha pra 

nós. Ia transpor o pexe do lago que tinha lá, lago que tinha atrás da vila, nunca 

transpôs uma piaba.” 

Na prática, esse discurso reatualiza o que já vinha ocorrendo com 

outros entrevistados, DP1d e DP3c, que relataram em seus depoimentos a falta 

de assistência e a dificuldade em restabelecer um novo modelo de geração de 

renda, garantindo a estabilidade financeira da família e a falta de 

acompanhamento e orientações em questões de correção do solo para a 

retomada da agricultura, respectivamente. Notamos que em todos os casos, as 

circunstâncias que permearam a produção dos discursos estiveram 

diretamente relacionadas a acontecimentos resultantes dos processos de 

desterritorialização e reterritorialização.  

Primeiro, o indivíduo se desterritorializa, para depois se reterritorializar. 

Nesse contexto, as tentativas de reprodução das formas tradicionais de 

subsistência nem sempre serão favoráveis a quem está em processos de 

mudança. Por exemplo, na maioria dos casos, até aqui apresentados, a 

autonomia financeira dos entrevistados era garantida numa relação de 

equilíbrio entre as necessidades de subsistência e os recursos disponibilizados 

pelo meio físico. Basicamente, os principais itens para a alimentação do 

ribeirinho eram tirados do próprio meio e a proximidade com o rio, além das 

boas condições do solo para o cultivo que contribuíam para isso. No entanto, 

com essa mudança, houve um desajustamento na organização social dos 

ribeirinhos e no espaço vivido, mas as necessidades de subsistência não 

passaram a ser atendidas, em sua plenitude e nem tiveram os seus impactos 

minimizados. Sobre essa situação, Candido (2010, p. 249) comenta que, 
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Um grupo que se sentia equilibrado e provido do necessário à 
vida, quando se equipara aos demais grupos de mesmo teor, 
sente-se bruscamente desajustado, mal aquinhoado, quando 
se equipara ao morador das cidades, [...]. Em consequência, 
muda o problema dos seus níveis de vida, que passam em 
nossos dias por uma crise aguda, já referida, em que a 
ampliação das necessidades não é compensada pelo aumento 
do poder aquisitivo.  

 

É exatamente isso o que vem ocorrendo com muita frequência. 

Quando o ribeirinho afirma “Se a gente precisar de alguma coisa, tudo é 

comprado aqui na cidade ”, [grifo nosso], entre os sentidos atribuídos ao 

enunciado, podemos dizer que as necessidades básicas aumentaram, contudo 

a condição financeira não melhorou, ou seja, além de comprar aquilo que já era 

preciso comprar, para atender outras demandas, agora, também é necessário 

providenciar o peixe, a farinha, a galinha caipira, a carne, etc., alimentos com 

os quais ele não precisava se preocupar, pois tudo isso tinha, em abundância, 

na comunidade de São Domingos.  

Essa relação de consumo, de dependência dos produtos encontrados 

na cidade, principalmente no que se refere à alimentação, passou a existir com 

mais frequência à medida que o sistema tradicional de subsistência foi se 

atrofiando e o ribeirinho se viu sem alternativa. Nesse caso analisado, embora 

o fator aquisitivo não acompanhe as necessidades, de forma satisfatória, o 

ribeirinho se viu obrigado a adotar outro comportamento, assumindo uma 

posição, somente, de “consumidor” ao invés de consumidor e produtor de 

alimentos como a farinha, a galinha caipira e a carne bovina, disponíveis com 

mais facilidade na comunidade de São Domingos, seja pelas práticas de cultivo 

da mandioca e criação de gado, ou pela ajuda mútua, como destaca nas 

passagens abaixo: 

DP4b: Então, ali, a gente tinha os amigos,  a gente tinha 
espaço, se não queria incomodar alguém, no final de 
semana, ia caminhá né, ia pescá, hoje eu não tenho mais 
isso.  

Na cidade, a gente tá vendo que a vida tá ficando cada 
vez mais difícil né, a gente não tem isso, essa liberdade 
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né, e lá a gente tinha tudo isso. Se precisasse de uma 
farinha, cê ia ali, um amigo tava fazendo: ê me arr uma 
ai um poco de farinha, aê pegava no forno lá 
quentinha, te dava dois, três, quatro litros de far inha, 
levava pra casa . Coisa que se precisar na cidade você 
tem que comprá caro, cinco, seis, dependendo da 
quantidade. Tudo no comprá . [grifo nosso] 

 

Ao deixar a comunidade, o espaço ribeirinho, e vir morar na área 

urbana (o bairro Areal, em Porto Velho) o ribeirinho não só passa a enfrentar a 

ruptura da relação com os espaços simbólicos, cheios de significados, mas 

também precisa se ressignificar frente a um cenário de mudanças. Nesse gesto 

de ressignificação, algo novo acaba sendo incorporado aos traços culturais já 

existentes, ao mesmo tempo em que parte desses modos definidores da 

cultura ribeirinha, herdados de gerações anteriores, se separa de seus 

contextos de origem, dando lugar a novas práticas culturais. Mas, a sensação 

de perda permanece e dificilmente será apagada, como podemos observar 

através deste enunciado, 

 

DP4c: Eu já me acordei várias vezes na noite 
chorando , é... sabe aquela saudade, aquela coisa que 
ocorre quando você perde um parente, aquela pessoa 
que você ama? É a sensação que você sente ao perdê 
um local que você ama, que você gosta né, você perdeu 
não por querer, você foi forçado a deixar aquilo pr a 
trás. [grifo nosso] 

 

A respeito da hibridação, Canclini (2013, p. 285) enfatiza que,  

Passamos de sociedades dispersas em milhares de 
comunidades rurais com culturas tradicionais, locais e 
homogêneas, em algumas regiões com fortes raízes indígenas, 
com pouca comunicação com o resto de cada nação, a uma 
trama majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma 
oferta simbólica heterogênea, renovada por uma constante 
interação do local com redes nacionais e transnacionais de 
comunicação.  
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No próximo recorte, podemos observar, no discurso do ribeirinho, a voz 

do descontentamento com o novo local para onde sua família foi deslocada. 

Abaixo, as principais informações sobre o perfil do entrevistado. 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO (A): HÉLIO DA SILVA LIMA – DP5 

SEXO: MASCULINO. 

IDADE: 52 ANOS. 

ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL (5º ANO) 

ESTADO CIVIL: CASADO. 

OCUPAÇÃO ANTERIOR: PRODUTOR RURAL. 

HÁ QUANTO VIVIA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS: 45 ANOS. 

OCUPAÇÃO ATUAL: PRÁTICO (TRABALHA PARA A SANTO ANTÔNIO 
ENERGIA) 
ONDE MORA ATUALMENTE: AGROVILA NOVO ENGENHO VELHO, 
MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA, SEGUINDO A BR 319 E RAMAIS 
SÃO SEBASTIÃO OU JATUARANA. 
HÁ QUANTO TEMPO MORA NA LOCALIDADE: 7 ANOS. 

 

DP5a: A diferença que eu acho de lá pra cá, porque 
pra mim mudou muito, porque eu podia pegá pexe.  
Hoje, o pexe aqui tá... é difícil até comprá, até comprá o 
pexe, e a questão da roça, que eu trabalhava muito eu 
vivia de roça, a roça aqui acabou-se, isso aqui não dá 
roça.  
 
[...] Aqui, pra plantá um hectare de terra, pra ti corrigir a 
terra, você vai gastá muito dinheiro com adubo né, pelo 
menos é cem conto o saco, aí você vai comprá dois três 
quilo, por dia, de adubo aí, compra o calcário pra corrigir a 
terra, e podê dar, aí não tem essa condição de fazê isso 
não. 
 
[...] era muita coisa que eu fazia.  Eu plantava 
mandioca fazia farinha e vendia aqui em Porto Velho , 
e, hoje, isso acabou.  Rapaz, desde criança, eu nasci e 
me criei naquela região lá né, com base de treze anos 
comecei a trabalhá, eu cresci lá, meus filhos também 
nasceram lá, só a menorzinha que nasceu aqui já. [grifo 
nosso] 
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Com esse discurso, o ribeirinho reforça os argumentos da maioria dos 

entrevistados acerca das condições de sobrevivência em suas novas 

localidades, após a saída da comunidade de São Domingos. Percebe-se que 

os destinos dos moradores ouvidos foram distintos, mas quando o assunto é a 

tentativa de reprodução das formas tradicionais de subsistência, e a adaptação 

aos novos territórios, o sentimento de desgosto e a denúncia aparecem em 

todas as falas. No início da fala, o entrevistado faz um desabafo quanto a 

questão financeira, ao dizer que até comprar o peixe, hoje em dia, está muito 

difícil, vejamos “Hoje, o pexe aqui tá... é difícil até comprá, até comprá o pexe”, 

e a denúncia vem em seguida, “...e a questão da roça, que eu trabalhava 

muito, eu vivia de roça, a roça aqui acabou-se, isso aqui não dá roça”. 

Percebe-se um certo clamor na voz do ribeirinho, para que o poder público 

“olhe” para a sua situação e adote algumas medidas. 

A exceção, até aqui, foi observada apenas em um depoimento (DP2c), 

no qual o entrevistado relata o fornecimento de composto orgânico por parte da 

Santo Antônio Energia, para a correção do solo, o que favorece a retomada da 

prática da agricultura, em sua propriedade, localizada na comunidade Riacho 

Azul. Ainda assim, verificamos, no decorrer de outros excertos do depoimento 

do mesmo entrevistado (DP2), uma certa conformidade com o discurso dos 

demais ribeirinhos (DP1, DP3, DP4 e DP5), no que diz respeito a prática da 

pesca, que ficou seriamente prejudicada pela distância do rio Madeira, após o 

remanejamento das famílias. 

Nesse caso, em análise, o ribeirinho ao relacionar o “antes” e o 

“depois” do deslocamento faz um resgate à memória histórica, e, por meio 

desse discurso histórico, instaura a sua subjetividade recordando a condição 

de maravilhamento em relação à antiga comunidade. De acordo com Loureiro 

(2001, p. 142), “O maravilhamento traduz uma atitude reveladora de admiração 

sincera, pura, nascida na surpresa ou na percepção de algo que ultrapassa o 

real”. Para o ribeirinho, o fato de possuir meios para a prática do roçado, a 

produção da farinha de mandioca, de poder pescar sempre que quiser e ter o 

peixe, mais facilmente, sem precisar comprar, é muito importante, é constitutivo 

da cultura ribeirinha, e além dessa relação de equilíbrio entre as necessidades 

de subsistência e o meio físico, tudo o que faz parte da natureza e compõe o 
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espaço vivido do ribeirinho é percebido como algo grandioso, carregado de 

significados.  

Por isso, ao afirmar que fazia muita coisa na localidade anterior, “[...] 

plantava mandioca, fazia farinha e vendia aqui em Porto Velho, e, hoje, isso 

acabou ”, [grifo nosso], o entrevistado reconhece a identidade ribeirinha, e 

reivindica, com esse discurso, o direito de ser ouvido pela sociedade e pelo 

poder público, e, principalmente, de se manter na posição que lhe confere 

significados, mesmo diante de um cenário de mudanças e incertezas, ao 

menos essa é a “posição” que ele reclama. Retomamos a ideia de que a 

imagem do ribeirinho só é alcançada nesse confronto entre o simbólico e o 

político, segundo Orlandi (1999), em processos que ligam discursos e 

instituições. São as imagens que constituem as diferentes posições. Logo, 

podemos dizer que o que funciona no discurso não é o ribeirinho visto 

empiricamente, mas o ribeirinho enquanto posição discursiva, produzida pelas 

formações imaginárias. 

 Na agrovila Novo Engenho Velho, embora perto do rio Madeira, a água 

para o consumo precisa ser comprada. Essa é outra reclamação do ribeirinho, 

como vemos na seguinte passagem: 

 

DP5b:  Hoje, aqui tudo que tu... a maior parte... até água 
pra bebê, lá não precisava comprá água, tinha uma 
mina que descia da ladeira lá, no pé da ladeira , e, hoje, 
aqui você tem que tumá água, e a água qui vem dos poço 
é uma água veia barrenta até o gosto é ruim, a água 
serve pra lavá o rosto, a roupa, tem gente que bebe 
também né, mais tem muita gente aqui que compra água 
mineral pra bebê. [grifo nosso] 

  

Segundo Diegues (2007), nas comunidades de populações 

tradicionais, aí se destacam as ribeirinhas na Amazônia, “a água é um bem da 

natureza, muitas vezes dádiva da divindade, responsável pela abundância ou 

pela escassez. Proveniente da natureza, a água é um bem de uso, em geral 

coletivo”. Desta forma, a água desempenha um papel fundamental para a 

produção e reprodução social e simbólica dos modos de vida, no contexto 
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amazônico, em que a sua importância vai além do uso doméstico e do 

transporte fluvial. Para muitas dessas populações, “são também locais, 

habitados por seres naturais e sobrenaturais benéficos que, quando 

desrespeitados, podem trazer destruição e desgraça”, (DIEGUES, 2007, p. 3). 

Na contramão desses significados atribuídos à agua e que são 

constitutivos das relações sociais e com o meio, no universo ribeirinho, o 

discurso acima revela o desgosto do entrevistado em não ter água nem mesmo 

para o próprio consumo. A insatisfação se dá por conta da qualidade da água 

disponível nos poços da agrovila que não oferece condições para o consumo 

doméstico, a água é barrenta e o gosto é ruim, ao contrário do que se tinha na 

comunidade de São Domingos, onde “tinha uma mina que descia da ladeira lá, 

no pé da ladeira”, e os moradores da comunidade não precisavam comprar, 

pois este era um produto em abundância. 

No próximo depoimento, o entrevistado retoma o discurso, comum aos 

demais ribeirinhos ouvidos, acerca da falta de condições para a prática da 

agricultura, por conta do solo ser fraco e não conseguir produzir nem mesmo a 

mandioca.  

DP5c: A terra é ruim, é fraca né, ela não segura  ... olha 
uma terra quando não vem dá mandioca né, coco ... 
você pode ir lá na área da plantação e vê os coqueiro 
como é que é, abacate também não.  
 
A gente era acostumado a trabalhá com a mandioca 
né! e tem mais, cara, é porque eu to empregado dentro 
da usina aí, sou eu como muita gente aí, mas na hora que 
acabá esse emprego aí, eu vou te dizê uma coisa ... esse 
negócio aí vai... tem muita gente aí que... eu pelo menos 
tenho um pedaço de terra, porque tem muita gente aí que 
não tem terra e como é que vai vivê na cidade? Porque 
na cidade, tu sabe...  (silêncio) pra arrumá emprego é 
complicado.  [grifo nosso] 

 

Nesse discurso, é nítida a preocupação do ribeirinho com a 

estabilidade da família e dos demais moradores que foram deslocados, pois o 

cultivo da mandioca era uma das principais atividades econômicas, aliado à 

pesca. Com a desterritorialização, ou seja, a ruptura da relação do grupo com o 
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espaço vivido na comunidade de São Domingos, as duas atividades ficaram 

largamente comprometidas. Percebe-se que a reterritorialização, nesse caso, 

assim como nos demais exemplos abordados, exigiu do ribeirinho novas 

formas de adaptação ao trabalho, como empregar-se na usina, e tornar-se um 

assalariado.  

E mesmo sendo um funcionário da usina, isso não lhe oferece 

nenhuma tranquilidade com relação ao futuro, ou mesmo a estabilidade, é o 

que fica claro ao afirmar “e tem mais, cara, é porque eu to empregado dentro 

da usina aí, sou eu como muita gente aí, mas na hora que acabá esse 

emprego aí, eu vou te dizê uma coisa ... esse negócio aí vai... tem muita gente 

aí que... eu pelo menos tenho um pedaço  de terra, porque tem muita gente 

aí que não tem terra, e como é que vai vivê na cida de?  [grifo nosso]. Com 

esse questionamento, o entrevistado demonstra o quanto as mudanças 

provocadas pelo rompimento da relação com a comunidade anterior, interferem 

na adaptação ao novo território e no reajustamento da organização social.  

A questão do trabalho, atualmente, é vista mais como uma obrigação, 

pois o ribeirinho passou para a condição de subordinado a um patrão ou a uma 

empresa (Santo Antônio Energia), ao contrário do que ocorria na comunidade 

anterior, onde o trabalho era concebido sob outro ponto de vista, numa relação 

diferenciada, de harmonia entre o homem e o meio ambiente, na qual as 

estratégias de sobrevivência se constituíam a partir dos elementos disponíveis 

pela natureza, basicamente o rio e a mata e não havia o estabelecimento de 

horários pré-determinados, ou fixos, como no sistema capitalista, Lima e Souza 

(2002).    

A liberdade que o ribeirinho tinha na comunidade de São Domingos, 

seja para o trabalho ou para outras atividades, em nada se compara à vida em 

Novo Engenho Velho. Notamos que o saudosismo é uma das marcas desse 

discurso. Vejamos: 

 

DP5d:  Rapaz, é aquele lugar né! Aquele lugar eu... 
pelo menos no dia de hoje (domingo), eu tava lá aí eu 
ia andá naqueles campos, naqueles matos, ali eu viv ia 
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livre . Hoje, aqui, eu não me sinto livre. Lá, eu me sentia. 
Aqui, você não pode andá pra canto nenhum , nas casa 
dos outro né, lá... não, era individual, era só o campo seu. 
Lá, você vivia livre, aqui não.   
 
[...] Eu sinto falta daquele terreno nosso. Pra mim, um 
cara que nasceu e se criou num lugá daquele é tudo 
pra ele... a facilidade que a gente tinha de tudo. Você vê 
que a gente fazia duas farinhada por mês, duas... trinta 
saco no começo da semana, e trinta saco no final do mês. 
Você lucrava 6 mil reais. É três mil no começo e três mil 
no final do mês, hoje, aqui acabou-se. Hoje, você tá 
trabalhando com 1.500,00, 1.600,00 reais, no máximo, 
onde lá você ganhava mais ainda, então é coisa que... eu 
tive que me readaptar com isso... o cara tem que se 
adaptá. [grifo nosso] 
 
 

Ao se afirmar dependente do estilo de vida que levava na localidade 

anterior, o entrevistado admite sua identidade ribeirinha e deixa transparecer, 

em seu discurso, a dificuldade de adaptação ao novo ambiente, tanto que, ao 

comparar as duas localidades, antes e depois da mudança, evidencia uma 

certa insatisfação com a nova moradia, onde existe pouco espaço e ele não se 

sente à vontade, nem que seja para desfrutar da paisagem ou “caminhar pelos 

campos”. Segundo Loureiro (2008, p. 155),  

 

É pelos sentidos atentos à natureza magnífica e exuberante 
que o homem se afirma no mundo objetivo, e é por meio deles 
que aprofunda o conhecimento de si mesmo. Essa forma de 
vivência, por sua vez, desenvolve e ativa a sensibilidade 
estética. Os objetos são percebidos na plenitude de sua forma 
concreto-sensível, forma de união do indivíduo com a realidade 
total da vida, numa experiência individual que se socializa pela 
mitologia, pela criação artística, pelas liturgias, e pela 
visualidade.  [...] esse comportamento vai satisfazendo as 
necessidades mais íntimas do espírito e alargando as suas 
potencialidades, num processo que os homens seguem 
evoluindo, renovando-se, transformando-se. [grifo nosso] 

 

Nesse sentido, por não poder mais satisfazer certas necessidades que 

anteriormente eram atendidas em sua plenitude e sem poder reproduzir as 

formas tradicionais de subsistência constitutivas da relação com o meio, e 

definidoras da cultura ribeirinha, esse sujeito, aqui representado pelo ribeirinho, 
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em processo de reterritorialização, tende a passar por um processo de 

ressignificação da própria identidade. No caso analisado, o contexto em que se 

dão essas mudanças não corresponde à expectativa do ribeirinho, no que diz 

respeito às tentativas de reprodução ou continuidade das formas culturais já 

incorporadas aos seus traços de origem, transmitidas pela oralidade, de 

geração em geração.  

 

4.3. Os efeitos discursivos produzidos pela mídia a cerca da construção 

da usina de Santo Antônio e o discurso dos ribeirin hos. 

 

À luz dos conceitos apresentados, faremos uma análise de trechos 

retirados de 3 reportagens69, sobre a construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio, no rio Madeira, em Porto Velho/RO. As reportagens70 foram exibidas 

em sites de notícias, locais, no decorrer de 2008 e 2010, período que 

corresponde aos primeiros anos de instalação do empreendimento.  

Contribuem para as nossas análises os estudos de Bakhtin (1995), 

para quem a linguagem é por natureza dialógica e privilegia a interação entre 

discursos. Nessa perspectiva, todo e qualquer pensamento que se materialize 

no discurso é o resultado de outros dizeres, visto que o discurso é 

constitutivamente heterogêneo e comporta em seu interior outros discursos.  

Como um de seus fundamentos, a Análise de Discurso se interessa 

pelo texto não como um objeto final, produto acabado em si mesmo, mas como 

unidade afetada pelas condições de produção e que dá acesso ao discurso, 

este, pensado em sua relação com a historicidade, com o seu exterior, 

resultando daí a definição de discurso como sendo o enunciado formulado em 

condições de produção específicas, determinando um certo processo de 

significação. Para Pêcheux (1969) apud Orlandi (1986), o discurso não é 

                                                           
69 Conforme explicitado no tópico 1.2 da seção 1, foram escolhidas três reportagens dos 
seguintes sites de notícias, do estado: www.rondoniagora.com.br; www.tudorondonia.com.br e 
www.rondoniaovivo.com.br.  
70 Segundo o Manual de Redação da Folha de São Paulo (2001), a reportagem tem por 
objetivo transmitir ao leitor, de maneira ágil, informações novas, sobre fatos, personagens, 
ideias e produtos relevantes, valendo-se de acontecimentos da realidade, acrescidos de uma 
hipótese de trabalho e investigação jornalística. 
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apenas a transmissão de informações, mas o efeito de sentidos entre 

locutores, sendo tarefa do analista a análise desses efeitos de sentidos.  

Os textos que circulam na internet são atravessados por diferentes 

vozes de sujeitos que ocupam posições discursivas distintas e falam de 

espaços privilegiados da sociedade, reconhecidos como “portadores de fala”. 

Vale destacar que o centro da relação interpretativa dos textos da mídia não se 

materializa nem no eu (sujeito enunciador) nem no tu (sujeito leitor), mas no 

espaço discursivo criado entre ambos, (Gregolin, 2000). É nesse espaço onde 

se negociam poderes e se dão as relações de embate pelo domínio da palavra 

e o controle ideológico sobre as classes subalternas ou excluídas.  

Como a identidade do sujeito é construída em um fluxo histórico, na 

interação com o Outro, numa relação de alteridade, a análise dos efeitos de 

sentidos difundidos através dos textos midiáticos “deve conceber o discurso da 

mídia como um objeto inscrito na relação da língua com a História”, 

(GREGOLIN, 2000, p. 25).  

Neste tópico, levaremos em consideração a seguinte fase observada e 

os seus respectivos eixos norteadores das análises, conforme detalhamos na 

figura, a seguir: 

 

Quadro 7: Critério de Análise (d): Discursos e sentidos. 

(d) Discursos e sentidos (textos de 
sites de notícias, locais, sobre a 
construção da usina) 

� Discurso, Efeito de Sentido e 

Formação Discursiva. 

Fonte:  o pesquisador 

  

Para que possamos discorrer sobre as reportagens, utilizaremos as 

siglas RP1, RP2, RP3, seguidas de indicação alfabética para os trechos 

retirados dos respectivos textos, divulgados nos sites já mencionados. A 

primeira reportagem traz como título “Cassol recebe empreendedores da usina 

de Santo Antônio” e foi publicada no dia 27 de março de 2008. Vejamos o 

primeiro excerto: 
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RP1a71: A Odebrecht é quem lidera o consórcio vencedor 
da licitação para a construção da usina, e tem vários 
parceiros na obra. Um deles é o consórcio 
Alstom/Bardella, responsável pelas turbinas, dutos de 
canalização, comportas, pontes rodantes e demais 
equipamentos pesados. “São empresas líderes de 
mercado em suas atividades, e Rondônia vai crescer 
ainda mais  com a presença delas” , disse Cassol 
durante a conversa. [grifo nosso] 

 

Como todo comportamento, a atividade verbal é regida por normas. Em 

textos jornalísticos, para a mídia eletrônica ou impressa, os depoimentos dos 

entrevistados, quando transcritos, devem ficar entre aspas, justificando que 

estão exatamente do jeito que foram pronunciados. O texto, para a Análise de 

Discurso, é unidade afetada pelas condições de produção e “o lugar da relação 

com a representação física da linguagem” (ORLANDI, 1996, p. 69). 

De modo geral, podemos observar, no discurso do governador, 

projeções de crescimento econômico para a região, em detrimento da 

construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio e da implantação de novas 

indústrias para atender as demandas do empreendimento. Especificamente, no 

enunciado “Rondônia vai crescer ainda mais”, a fala do governador Ivo Cassol 

revigora a voz de outro enunciado presente no slogan da coligação72 que o 

levou ao seu segundo mandato, como governador de Rondônia: “O Trabalho 

Continua”, reatualizando e disseminando, por meio da mídia eletrônica, o 

discurso do crescimento e do progresso, muito presente na fala de candidatos 

em época de campanha política, ou, depois de eleitos, no exercício de seus 

mandatos. Além disso, o governador tenta insinuar ao interlocutor que 

Rondônia continua num ritmo de “progresso”, iniciado ainda durante o seu 

primeiro mandato. Nesse sentido, “o slogan, seja publicitário ou político, não 
                                                           

71 Disponível em: http://www.rondoniagora.com/noticias/cassol-recebe-empreendedores-da-
usina-de-santo-antonio.htm. 

72 Ivo Cassol, da coligação “O trabalho Continua”, foi reeleito no primeiro turno das eleições, 
em 2006. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Eleicoes/0,,AA1251214-6304-
274,00.html. Acesso em 26/03/2016. 
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deixa de ter uma certa semelhança com o provérbio. Fórmula curta, destinada 

a ser repetida por um número ilimitado de locutores, que joga também com 

rimas, simetrias silábicas, sintáticas ou lexicais” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

217). O sujeito enunciador de um slogan não toma para si a responsabilidade 

pelo enunciado, pois supõe ser do conhecimento de todos. 

Do ponto de vista da Análise de Discurso, podemos dizer que o mesmo 

enunciado pode soar significados diferentes, dependendo da formação 

discursiva na qual o sujeito esteja inscrito e da posição discursiva assumida por 

ele. Para o governador, dizer que Rondônia vai crescer ainda mais, no contexto 

em que o enunciado foi produzido e amplamente divulgado, pode significar a 

tentativa de massificar o discurso político de mais investimentos em saúde 

pública, educação, infraestrutura, segurança e mais geração de empregos. 

Porém, para um cidadão comum, morador de áreas desprivilegiadas de 

saneamento básico, iluminação pública, entre outras benfeitorias, e que 

convive, há anos, com a insegurança nas ruas, com a ineficiência do sistema 

público de saúde e a falta de estrutura nas escolas da rede pública, a frase do 

governador pode ser mais uma entre tantas outras que foram ditas, em 

circunstâncias semelhantes, e não se concretizaram.  

Diante das análises apresentadas, acerca da expectativa dos 

moradores da comunidade de São Domingos, em relação à construção da 

usina, podemos observar o quanto os discursos do então governador, Ivo 

Cassol, e dos ribeirinhos entrevistados são divergentes. Estamos diante de 

sujeitos que tiveram os seus discursos diretamente ligados a acontecimentos 

provocados pela construção da usina, mas com posições e formações 

discursivas diferentes. Sobre as formações discursivas, “elas são constituídas 

pela contradição, são heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são 

fluidas, configurando-se e reconfigurando-se continuamente em suas direções”, 

(ORLANDI, 1999, p. 44). Por isso, o sentido de desenvolvimento e crescimento 

para o estado de Rondônia, presente no discurso do governador, se contrapõe 

ao discurso dos ribeirinhos remanejados que compreendem a necessidade de 

geração de energia elétrica, mas enxergam a usina sob outro ponto de vista, 

como algo que só veio para desorganizar a vida e o espaço ribeirinho. Irrompe, 

nesse sentido, a chamada relação de forças, um dos fatores pelos quais 



 

171 
 

funcionam as condições de produção que permeiam os discursos. “Segundo 

essa noção, podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é 

constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 1999, p. 38). Daí, se o sujeito fala da 

condição de governador, o dizer significa de forma diferente do que se falasse 

da condição de um cidadão comum desprovido de seus direitos mais 

elementares. 

Na sequência, temos o seguinte enunciado, a partir da fala do 

representante de uma empresa multinacional, responsável pela fabricação de 

turbinas hidráulicas, para a usina. 

 

RP1b:  A Alstom Power Hydro, multinacional francesa que 
está no Brasil há 53 anos, é especializada em turbinas de 
geração de energia, possuindo equipamentos instalados 
em mais de 70 países nos quatro continentes, e 
desenvolveu a tecnologia das turbinas bulbo que serão 
empregadas na usina de Santo Antônio, as maiores do 
mundo em operação. [...] “Esta usina será um modelo 
mundial, todos estarão olhando para a Amazônia para 
ver o resultado desta obra ”, disse Jell Lima de Andrade, 
diretor de projetos da empresa, que fez a apresentação. 
[grifo nosso] 

 

Não diferente do exemplo anterior, podemos dizer que, no contexto em 

que foi pronunciado, o enunciado acima revigora um outro discurso. O discurso 

de que a Amazônia está no centro das atenções do planeta. Com toda a 

biodiversidade que possui e por concentrar riquezas ainda desconhecidas e, 

portanto, inexploradas, tem se tornado, ao longo da história, alvo da presença 

do colonizador. Um dos grandes acontecimentos da atualidade e que 

reatualizam o discurso histórico de exploração dessas riquezas naturais pode 

ser traduzido na construção de empreendimentos como as usinas hidrelétricas, 

obras que utilizam o potencial hídrico da região para a geração de energia 

elétrica.  

Na realidade, este enunciado chama a atenção pelo efeito do pré-

construído, por fazer emergir outros discursos, algo que foi pensado e dito em 

outro lugar, independentemente. É o que corresponde segundo Pêcheux (1997, 
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p. 164) “ao sempre-já-aí da interpelação ideológica que fornece-impõe a 

realidade e seu sentido sob forma da universalidade”. No trecho “todos estarão 

olhando para a Amazônia para ver o resultado dessa obra ”, [grifo nosso], não 

vemos, de maneira transparente, no texto, os resultados que essa obra pode 

provocar para a comunidade do seu entorno e a sociedade local.  

Consequentemente, este enunciado vai operar de maneira distinta na 

memória discursiva de diferentes enunciatários. Para um defensor das causas 

ambientais, por exemplo, os resultados podem estar relacionados aos prejuízos 

socioculturais sofridos por comunidades de populações ribeirinhas afetadas 

pelo empreendimento. Enquanto para o diretor de projetos da multinacional 

francesa, autor da fala, os resultados aos quais se refere podem significar mais 

um exemplo de grandes construções que provam a capacidade da engenharia 

moderna. Além disso, vemos o sujeito autor reproduzir, nitidamente, em seu 

discurso, o interesse capitalista, a voz do colonizador, que busca atrair o olhar 

estrangeiro para a Amazônia, respaldado pela magnitude de empreendimentos 

importantes, que refletem o poder do colonizador sobre o colonizado, a 

exemplo do que ocorreu em outros períodos de nossa história, como a 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.  

Quanto ao discurso colonial, Bhabha (2013, p. 124),  

Se refere a uma forma de governamentalidade que, ao 
delimitar uma ‘nação sujeita’, apropria, dirige e d omina 
suas várias esferas de atividade . Portanto, apesar do ‘jogo’ 
no sistema colonial que é crucial para seu exercício de poder, o 
discurso colonial produz o colonizado como uma realidade 
social que é ao mesmo tempo um ‘outro’ e ainda assim 
inteiramente apreensível e visível. [grifo nosso] 

 

Ao falar desta posição discursiva, se dirigindo a um número indefinido 

de leitores, através de um meio institucionalmente definido como “portador de 

fala”, o diretor de projetos da empresa procura chamar a atenção de “todos” 

para os “resultados da obra”, dos pontos de vista econômico e tecnológico, e 

não para os reflexos negativos provocados ao meio ambiente e às 

comunidades de populações tradicionais prejudicadas pelo empreendimento. 

Nos textos da mídia, os sentidos só podem ser captados na heterogeneidade, 
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ou seja, a aparente instantaneidade da mídia opera como recurso que estimula 

o leitor a recorrer a outros textos, e assim ele vai “compondo o movimento da 

história presente por meio da ressignificação de mensagens e sinais 

enraizados no passado”. (GREGOLIN, 2000, p. 25). São esses sinais que 

percebemos no próximo recorte: 

 

RP1c: O consórcio Alston/Bardella pretende instalar uma 
unidade fabril na capital numa área de 120 mil metros 
quadrados, com investimentos na ordem de R$ 90 
milhões de reais e expectativa de faturamento superior a 
R$ 100 milhões de reais anuais, onde deverá gerar 300 
empregos diretos além de 1000 indiretos, [...].“Pensamos 
no futuro,  e a Amazônia vai nos proporcionar esta 
oportunidade.  Queremos participar do mercado mundial 
e Porto Velho está numa posição estratégica,  por isso 
vamos nos instalar aqui” , disse o diretor Roberto 
Stefanelli, destacando que a empresa pretende se 
expandir no mercado internacional a partir de Rondônia. 
[grifo nosso] 

 

Na prática, com esse enunciado em destaque, o sujeito autor do 

discurso citado, também representado pela figura de um diretor, revigora o 

discurso colonialista e acaba por inserir a história no texto e o texto na história. 

A mesma posição estratégica que motivou a escolha da região para a 

instalação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, no início do século passado, 

dando surgimento à cidade de Porto Velho, hoje, é a principal marca do 

discurso do representante da empresa, que visualiza projeções de crescimento, 

a partir dos negócios instalados na capital de Rondônia. Contudo, sete anos 

após a construção da usina de Santo Antônio, e a instalação da multinacional 

em Porto Velho, o referido progresso não contemplou, por exemplo, os 

ribeirinhos entrevistados para esta pesquisa, o que só reforça a situação de 

desassistência e falta de oportunidades já detalhada ao longo das análises.  

A próxima passagem parte de uma demanda reprimida da sociedade, 

com relação à geração de emprego, para justificar a implantação da usina.  
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RP1d:  “As empresas irão treinar e aproveitar a mão de 
obra local, além dos serviços, e isso é muito importante 
para todos nós, pois serão gerados muitos empregos e 
vai aumentar a arrecadação . O Governo será parceiro e 
as empresas são bem vindas, tudo o que estiver ao nosso 
alcance, dentro da legalidade, vamos fazer, oferecendo 
incentivos e disponibilizando infraestrutura para a 
instalação”, disse o governador ao fim da apresentação. 
[grifo nosso] 

 

A partir dessa sequência de enunciados, podemos fazer algumas 

observações pertinentes. A primeira delas diz respeito ao que para a análise 

discursiva se explica como mecanismo da antecipação, mais um dos fatores 

pelos quais funcionam as condições de produção dos discursos. Por esse 

mecanismo, “o sujeito tem a capacidade de colocar-se no lugar em que o seu 

interlocutor ouve suas palavras” (ORLANDI, 1996, p. 39). Dito de outra 

maneira, esse mecanismo opera regulando a argumentação, de tal forma que o 

sujeito antecipa-se ao seu interlocutor e o dizer será segundo o efeito que 

espera produzir em seu ouvinte.  

Assim, o sentido do enunciado “serão gerados muitos empregos” seria 

uma forma de corresponder à expectativa daqueles que veem a construção das 

usinas como oportunidade de emprego, ao passo que em “vai aumentar a 

arrecadação” vemos o dizer retomar uma voz do senso comum de que quanto 

mais recursos públicos, mais chances para a corrupção, embora, para o autor 

da fala, que é o próprio governador do estado, o sentido esteja relacionado à 

aplicação desses recursos em obras que atendam necessidades básicas da 

população. 

Discursivamente falando, o sentido não está nas palavras, pois é 

necessário remeter o dizer às suas condições de produção e estabelecer 

relações com a memória, referindo-o a uma determinada formação discursiva 

para que se estabeleça o sentido. E se tratando dos textos da mídia, assim 

como qualquer texto de caráter jornalístico, a dinâmica proporcionada pela 

intertextualidade vem garantir a participação de diferentes vozes que se 

entrecruzam no espaço discursivo e se constituem como um “diálogo de três 
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dimensões: o sujeito da escrita, o destinatário e os textos exteriores”, 

(GREGOLIN, 2000, p. 29).  

A seguir, o próximo texto a ser analisado traz como título: “Licença para 

usina de Santo Antônio prevê investimentos em unidades de conservação”. A 

matéria foi exibida no dia 16 de agosto, de 2008, às vésperas do deslocamento 

das primeiras famílias da comunidade de São Domingos. Como subtítulo, o 

texto traz o seguinte enunciado: “Segundo Minc, o cálculo compensatório 

incluirá a diminuição da área inundada e, ainda, a criação de alternativas para 

o fluxo migratório de peixes”. 

 

RP2a73: Minc reclamou  que a autorização teve que ser 
concedida em tempo recorde por causa do atraso do 
empreendedor na entrega de documentos indispensáveis 
para a obtenção da licença. “Vários documentos 
importantes foram entregues há uma semana, dez 
dias atrás, e até 3 dias atrás. Isso não é admissív el”. 
Afirmou destacando que, apesar dos atrasos do 
empreendedor, houve esforço sobrenatural  para a 
concessão da licença. [grifo nosso] 
 

 

Para Orlandi (1999), o princípio da autoria é necessário para qualquer 

discurso. Das dimensões do sujeito este é o que mais está submetido às regras 

de instituições e aos procedimentos que disciplinam os discursos, pois é do 

autor que se vai exigir o conhecimento das noções de coerência, respeito às 

normas e o entendimento das regras textuais. Nesse sentido, podemos dizer 

que o autor do texto, acima, se apresenta como um sujeito que tem o domínio 

dos mecanismos discursivos assumindo a responsabilidade pelo que diz. 

Através do discurso indireto, toma para si as palavras de seu entrevistado, 

intercalando com os depoimentos dele, o que causa um efeito de equilíbrio 

entre o que diz e o discurso do entrevistado (o ministro). Enquanto autor, o 

sujeito reconhece uma exterioridade ao qual ele deve se referir, não deixando 

de remeter-se a sua interioridade. Assim, ele constitui sua identidade como 
                                                           
73 Disponível em: http://www.tudorondonia.com/noticias/licenca-para-usina-de-santo-antonio-
preve-investimentos-em-unidades-de-conservacao-,7852.shtml 
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autor, adotando uma posição no contexto histórico-social, pois ao inscrever o 

dizer no repetível, o saber discursivo, a memória faz a língua significar 

(ORLANDI, 1996), e o gesto da interpretação a partir do seu discurso será uma 

consequência.  

Portanto, podemos fazer algumas observações nos trechos em 

destaque. Começamos pela escolha do verbo introdutor, que é bastante 

significativo, pois condiciona a interpretação do leitor, dando um certo 

direcionamento ao discurso citado. Ao introduzir o verbo “reclamar”, o 

enunciador citante sinaliza para uma questão central, que demonstra uma certa 

fragilidade do governo com relação à liberação de licenças ambientais e é alvo 

de reclamação por parte do ministro, “Minc reclamou  que a autorização teve 

que ser concedida em tempo recorde por causa do atraso do empreendedor na 

entrega de documentos indispensáveis para a obtenção da licença”. Aqui, ao 

utilizar o discurso indireto, o locutor passa a ter mais responsabilidade sobre o 

que diz, pois tem a missão de reproduzir as palavras do seu entrevistado não 

na forma como foram ditas, mas de acordo com o seu entendimento. Segundo 

Maingueneau (2013, p. 191), “com o discurso indireto, o enunciador tem uma 

infinidade de maneiras para traduzir as falas citadas, pois não são as palavras 

exatas que são relatadas, mas sim o conteúdo do pensamento”. 

Na sequência, o locutor recorre a seguinte fala do ministro Carlos 

Minc74: “Vários documentos importantes foram entregues há uma semana, dez 

dias atrás e até três dias atrás. Isso não é admissível”. Entendemos que o 

sentido desse enunciado cristaliza o discurso corrente de que entidades ligadas 

ao governo estariam agindo de maneira branda e sob certo afrouxamento de 

regras quando o assunto é a liberação de licenças ambientais, para a 

construção de empreendimentos como as usinas hidrelétricas, sem levar em 

consideração os prejuízos provocados ao meio ambiente e às populações 

atingidas.  

Essa voz que é passível de ser repetida, pelo efeito do pré-construído 

(já dito) na relação com o interdiscurso, é correspondida pelo trecho seguinte à 

                                                           
74 Carlos Minc foi empossado Ministro do Meio Ambiente, no dia 27 de maio de 2008, pelo 
presidente Lula. 
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fala do ministro, em que vemos a atuação do sujeito autor da reportagem se 

materializar em um novo enunciado, assumindo, para isso, determinada 

posição discursiva e cumprindo um papel que lhe foi atribuído, nessa relação 

com a linguagem, ao constituir-se e mostrar-se autor. Vejamos: “afirmou 

destacando que, apesar dos atrasos do empreendedor, houve esforço 

sobrenatural  para a concessão das licenças”, [grifo nosso]. Ou seja, mesmo 

com a entrega atrasada de documentos importantes, houve esforço fora do 

normal por parte do governo para a concessão da licença. Com a escolha do 

termo “sobrenatural”, o locutor retoma a fala do ministro quando afirmou que a 

demora na entrega de documentos seria algo inadmissível, porém, mesmo 

assim a licença teria sido expedida, sem nenhuma dificuldade, ou impedimento 

por parte do governo. 

Subentende-se que esse posicionamento do autor do texto não deixa 

de ser uma crítica à iniciativa do Ministério de Meio Ambiente de procurar 

atender, em caráter incondicional, ao apelo pela liberação da licença. Desta 

forma, o autor legitima o discurso jornalístico ao assumir determinada posição 

no contexto histórico-social e, neste caso, ao fazer escolhas que venham 

contrapor o discurso do governo, ele atende a uma demanda do leitor que se 

identifica com textos que contemplem questões específicas da sociedade, 

como as discussões em torno do meio ambiente. Ao mesmo tempo, o leitor ao 

optar por determinado meio de transmissão de notícias (a mídia eletrônica, os 

sites de notícias) aceita como legítimas as informações ali alcançadas e 

contribui com a legitimação desse espaço, enquanto portador e difusor de 

possíveis “verdades”. Para Foucault (2013), os discursos que predominam nas 

sociedades se articulam numa “relação de forças”, e tendem a prevalecer sobre 

os outros discursos, numa espécie de pressão e poder de coerção. É o que 

ocorre nos espaços midiáticos, onde o principal objetivo dos discursos que 

neles circulam é materializar ideologias, influenciar a opinião pública. 

No trecho seguinte, o efeito de interpretação provocado pelo sentido do 

enunciado, inicialmente, pode propor ao leitor que o governo está sendo 

bastante rígido com os responsáveis pela construção da usina. Mas, por outro 

lado, também retoma o discurso ambientalista, que exige mais atenção do 

poder público com as causas ambientais, principalmente, no contexto da 
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construção de hidrelétricas. Através deste enunciado, fica subentendido que o 

governo admite a necessidade de repensar os prazos para a liberação de 

licenças. 

 

RP2b: O ministro destacou que para as próximas 
licenças, os prazos serão mais rígidos,  "para que não 
se coloque, de forma injusta, nas costas dos órgãos 
ambientais e da ANA, a culpa pelo atraso na liberação 
das licenças ". [grifo nosso]  

 

Nota-se, pela fala do ministro, que a principal preocupação é com 

relação aos prazos para a liberação das licenças. Contudo, ele entra em 

contradição com o argumento da fala anterior (RP2a), quando reclamou da 

demora para a entrega de documentos importantes por parte dos 

empreendedores, e ainda admitiu esforço concentrado para a liberação da 

licença, mesmo com a entrega de documentos em cima da hora “Vários 

documentos importantes foram entregues há uma semana, dez dias atrás, e 

até 3 dias atrás ”, [grifo nosso]. Isso nos leva ao seguinte questionamento: Os 

atrasos para a liberação das licenças, nesse contexto, teriam sido provocados 

pela demora na entrega de documentos, por parte dos empreendedores, ou 

pela falta de rigidez do poder público em cobrar o cumprimento dos prazos, e 

em não adotar uma postura mais firme diante da suposta negligência dos 

responsáveis pela entrega desses documentos, dentro do prazo?  

Em outras palavras, os exemplos abordados reforçam o discurso de 

ambientalistas de que o governo estaria levando em consideração, apenas, 

interesses econômicos, sem se importar com uma avaliação socioambiental e 

cultural das populações atingidas mais contundente. Da mesma forma que o 

discurso do ministro vai de encontro a essa voz que clama por mais atenção às 

causas ambientais, ele reforça o discurso dos ribeirinhos da comunidade de 

São Domingos, atingidos pela construção da usina de Santo Antônio, que, em 

sua maioria, reclamam das dificuldades para retomar a vida em seus novos 

territórios, por não poderem mais reproduzir os meios tradicionais de 

subsistência e as relações sociais constitutivas do espaço ribeirinho.  
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O gesto da interpretação só é possível, por intermédio dessa 

possibilidade de retorno ao repetível (o interdiscurso). Nessas circunstâncias, 

tanto o sujeito, interpelado por uma ideologia, e inscrito em uma formação 

discursiva, se legitima como autor do texto, aqui representado pelo repórter, 

quanto a interpretação se materializa, conforme o seu discurso vai produzindo 

significados, (ORLANDI, 1996). No próximo recorte, também é possível 

compreender os efeitos de sentidos produzidos a partir do discurso citado, em 

torno da liberação das licenças ambientais para a construção da usina de 

Santo de Antônio.  

 

RP2c:  Durante entrevista coletiva,  o ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, disse ainda que o consórcio 
terá também de contribuir com R$ 30 milhões para o 
saneamento na cidade de Porto Velho. [grifo nosso] 

 

Aqui, é possível perceber que o enunciador citante assume uma 

posição no contexto histórico-social da cidade de Porto Velho e ao reproduzir o 

discurso do seu entrevistado revigora uma voz da coletividade que anseia por 

melhorias nas condições de infraestrutura do município. Esse discurso 

automaticamente remete às condições de falta de saneamento básico, que 

sempre colocaram a capital do estado entre as que menos investem nessa 

área considerada prioritária, pois envolve questões de saúde pública75. Se nos 

espaços midiáticos circulam diversos discursos imbuídos de ideologias, é aí 

que vão se dar as batalhas pela hegemonia ideológica daqueles que 

representam as classes dominantes da sociedade. Na contramão da ocupação 

desses espaços por sujeitos que exercem o “poder” da palavra, estão aqueles 

que buscam ser ouvidos e ter suas necessidades mais básicas atendidas. 

Como reflexo dessa disputa, citamos os ribeirinhos entrevistados para esta 

pesquisa e que vivem a experiência dos processos de desterritorialização e 

reterritorialização, provocados pelo deslocamento da comunidade de São 
                                                           
75 De acordo com estudo do Instituto Trata Brasil, a cidade de Porto Velho está entre as piores 
do Brasil no índice de atendimento urbano de esgoto, ocupando uma das últimas colocações, 
só perdendo para Ananindeua e Santarém (PA). No índice de esgoto tratado referido à água 
consumida, Porto Velho está entre os dez piores municípios brasileiros. Disponível em: 
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/2016/relatorio-completo.pdf. 
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Domingos. Os ex-moradores da antiga localidade buscam ter suas vozes 

ecoadas, mas não encontram o mesmo espaço que é direcionado aos 

representantes do governo ou aos responsáveis pelo empreendimento, tanto 

que em nenhum dos textos dos sites de notícias coletados e analisados foi 

verificada a participação do ribeirinho, nos dando a entender que os seus 

discursos foram completamente silenciados, nos casos aqui apresentados. Na 

prática, essa realidade vai ao encontro dos postulados de Foucault (2013) 

sobre o exercício do “poder”. Para o autor, o poder conduz saberes e orienta os 

dizeres da sociedade: há poder nas instituições, há poder nos discursos, mas 

também há poder no interior dos sujeitos que atuam numa arena de conflitos 

controlando o que dizer e o que não dizer, privilegiando certos discursos e 

silenciando outros discursos.   

No caso acima, o ministro de Meio Ambiente deixa claro a intenção em 

comunicar à sociedade, por meio da imprensa, que haverá investimentos da 

ordem de 30 milhões na área de saneamento básico, em Porto Velho, por parte 

dos empreendedores. Contudo, se levarmos em consideração a data do 

pronunciamento do ministro, 16 de agosto de 2008, e que já se passaram 7 

anos desde o início da construção da usina, os investimentos anunciados pelo 

ministro não provocaram alterações no quadro de saneamento básico da 

cidade de Porto Velho, uma vez que as pesquisas nacionais mais atuais ainda 

apontam os piores índices de atendimento urbano de esgoto, para a capital do 

estado. Nesse sentido, os efeitos de sentidos em textos da mídia, vão operar 

de maneira diferente, pois essa é uma atividade que exige certa sensibilidade 

do leitor, na maioria das vezes precisando recorrer aos não ditos, e à leitura de 

outros textos para materializar a intepretação, Orlandi (2012). 

O próximo texto a ser analisado se refere a uma reportagem da revista 

ISTOÉ, da editora Abril, que foi republicada, em Rondônia, no dia 20 de abril de 

2010. A reportagem traz como título “USINAS - Matéria da ISTOÉ aponta que 

projeto de qualificação profissional implantado no ‘meio da selva’ muda a vida 

da população”.  
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RP3a76: O paulista Antônio Aparecido Cardilli, 48 anos, é 
barrageiro, um tipo de profissional que rompe fronteiras 
do Brasil e do mundo construindo usinas hidrelétricas. 
São armadores, carpinteiros, engenheiros, pedreiros e até 
economistas, caso de Cardilli. 

Como ciganos, e aos milhares, eles fincam moradia por 
um período médio de cinco anos em uma região – 
calcula-se que 70% dos operários de uma usina são 
migrantes, portanto, barrageiros. Depois, eles partem 
para outros desafios, deixando nas cidades, antes 
ocupadas, um rastro de abandono. [grifo nosso] 

 

 Já no título da reportagem, o locutor demonstra ser partidário do 

discurso colonialista, que retorna em seu dizer com a escolha da expressão “no 

meio da selva”. Nota-se que ele pretendeu usar “no meio da selva” e não o 

próprio nome da cidade de Porto Velho para se referir geograficamente à 

região onde se dá a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Nesse 

sentido, Bakhtin (2009) reforça que todo discurso é constituído de diferentes 

vozes, e em relação aos textos da mídia, podemos notar a facilidade com que 

esses dizeres “já ditos” retornam na forma de um novo discurso. No caso 

apresentado, o uso da expressão entre aspas revela a forma como o locutor 

instaura a sua subjetividade, ao produzir o discurso. Podemos dizer que a 

escolha das aspas demonstra certo distanciamento em relação à cidade de 

Porto Velho e, mais que isso, por meio dessa escolha, o locutor deixa clara a 

sua visão estereotipada sobre a capital do estado de Rondônia, bem como a 

sua intenção em chamar a atenção para o fato de que a instalação de um 

programa de qualificação profissional ao qual se refere se dá “no meio da 

selva” e não na cidade de Porto Velho, desconsiderando a sua existência 

nesse contexto. Assim, ao fazer determinadas escolhas, sobre como e o que 

falar, automaticamente, o sujeito autor do discurso exclui outras possibilidades, 

marcando sua presença no enunciado e orientando a interpretação do leitor. 

                                                           
76 Disponível em: https://www.rondoniaovivo.com/noticia/usinas-materia-da-istoe-aponta-que-
projeto-de-qualificacao-profissional-implantado-no-meio-da-selva-muda-a-vida-da-
populacao/62470. 
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Em seguida, o locutor recorre a histórias particulares de brasileiros que 

migraram para Rondônia, em busca de oportunidades de trabalho, desta forma, 

acionando um discurso histórico sobre outros acontecimentos, da trajetória de 

ocupação e colonização da Amazônia (inclui-se aí Porto Velho), que também 

atraíram milhares de brasileiros. No caso relatado pelo jornalista, ele cita 

“Como ciganos, e aos milhares, eles fincam moradia por um período médio 

de cinco anos em uma região  – calcula-se que 70% dos operários de uma 

usina são migrantes, portanto, barrageiros”, [grifo nosso], e reforça o discurso 

do colonizador sobre a Amazônia, que compreende o colonizado ou a região a 

colonizar como possibilidades para o exercício do poder, Bhabha (2013), 

sentido que se materializa no seguinte enunciado “Depois, eles partem para 

outros desafios, deixando nas cidades, antes ocupadas, um rastro de 

abandono ”, [grifo nosso].  

No próximo recorte, a forma como o discurso foi elaborado nos leva a 

observar as intenções do locutor, em direcionar a interpretação do leitor.  

 

RP3b: Essa lógica mudou em Porto Velho (RO)  onde 
um consórcio de empresas ergue, sobre o rio Madeira, a 
Usina Hidrelétrica Santo Antônio, a maior barragem em 
construção no mundo. Lá, Cardilli, funcionário da 
construtora Norberto Odebrecht, uma das integrantes do 
consórcio, criou em 2008 o Programa Acreditar, projeto 
de qualificação profissional continuada que tem 
levado aos bancos escolares milhares de 
rondonienses. [grifo nosso] 

 

As escolhas definidas pelo sujeito autor da reportagem, para construir o 

texto, revelam a posição ideológica assumida por ele no jogo discursivo, e o 

seu ponto de vista diante de um acontecimento que precisa ser noticiado pela 

mídia (a qualificação de mão obra local para a usina de Santo Antônio). Para o 

locutor, o que se mostra coerente e “lógico” no histórico de construção de 

barragens é o “rastro de abandono” por qual passam as cidades, logo depois 

que os barrageiros deixam os empreendimentos, tanto que ele reproduz esse 
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discurso em sua fala. Contudo, aqui em Porto Velho, essa “lógica” teria 

mudado e um programa para a seleção e recrutamento de mão de obra local, 

para suprir a demanda de trabalhadores, se mostra como responsável por isso. 

Esse projeto também teria “levado aos bancos escolares milhares de 

rondonienses ”, conforme o entendimento do autor da reportagem. 

A língua, no seu uso prático, é inseparável de um conteúdo ideológico 

ou como diz Bakhtin relativo à vida. “Para se separar abstratamente a língua de 

seu conteúdo ideológico ou vivencial, é preciso elaborar procedimentos 

particulares não condicionados pelas motivações da consciência do locutor” 

(2009, p. 99), o que seria impraticável nessa perspectiva que estamos 

abordando, pois, no discurso jornalístico, assumir uma posição diante do fato a 

ser noticiado e do contexto envolvido por ele, é constitutivo das funções do 

sujeito autor. Vejamos o próximo excerto. 

 

RP3c:  É um projeto que pode ajudar a mudar a realidade 
do Estado encravado no meio da Amazônia, onde até 
recentemente a população trabalhava com 
extrativismo de minérios e da floresta. 

 

Novamente, o sujeito demonstra sua presença no texto e suas 

intenções afirmando que a perspectiva para o estado de Rondônia é de 

transformação e desenvolvimento, a partir da implantação de um programa de 

qualificação de mão de obra local (RP3b). Assim, ele reconhece a importância 

atribuída pelo empreendedor à implantação do projeto em Rondônia, e 

retransmite esse discurso. A ideia é insinuar que a mudança da realidade do 

estado está alicerçada no programa Acreditar, e mais uma vez o discurso do 

locutor sinaliza para um posicionamento estereotipado, com relação a 

Rondônia, através do seguinte enunciado: “É um projeto que pode ajudar a 

mudar a realidade do Estado encravado no meio da Amazônia, onde até 

recentemente a população trabalhava com extrativism o de minérios e da 

floresta ”, [grifo nosso]. Inicialmente, a interpretação imediata a qualquer leitor é 

a de que em Rondônia toda a população, até pouco tempo, trabalhava com a 

mineração e o extrativismo de produtos da floresta, e que faltavam outras 
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oportunidades de trabalho. Ainda nesse sentido, a implantação de um 

programa de qualificação de mão de obra, pelos empreendedores, teria grande 

responsabilidade na substituição ou complementação dessas duas atividades 

econômicas citadas pelo locutor (o extrativismo e a mineração), 

descredenciando a participação de outros acontecimentos que contribuíram 

para o crescimento econômico do estado de Rondônia, como o fortalecimento 

da agricultura, após a conclusão das obras de pavimentação BR 364, no início 

da década de oitenta77. Outra questão observada no enunciado é o equívoco 

cometido pelo locutor, ao se referir ao extrativismo e à mineração como as 

únicas atividades econômicas desenvolvidas “até recentemente” pela 

população de Rondônia, levando-se em consideração a data da publicação da 

reportagem (abril/2010). Segundo Teixeira e Fonseca (1999), o extrativismo 

movimentou a economia da região até a década de 1970, quando a principal 

característica do migrante que se dirigia a Rondônia era ser “extrativista”. 

Contudo, a partir desse período é a busca por terras para a agricultura que 

passa a estimular o novo fluxo migratório e, consequentemente, ditar novos 

rumos à economia da região78. Desta forma, o locutor evidencia um certo 

desconhecimento em relação à história local.  

O enunciado seguinte retoma o discurso anterior no qual o locutor 

enfatiza que o projeto Acreditar veio para “mudar” a realidade do estado, e ao 

mesmo tempo reatualiza o discurso de “isolamento” que sempre foi atribuído ao 

estado de Rondônia. Nesse caso, a pavimentação da BR 364 é citada por 

Teixeira e Fonseca (1999) como a grande responsável pelo fim do isolamento 

rodoviário do estado em relação às demais regiões do país, fato que o sujeito 

autor desconhece ou optou por deixar de fora ao construir o texto. Vejamos: 

 

RP3d: Afastada do desenvolvimento , Rondônia 
contabilizava no último censo (2000) 1,5 milhão de 

                                                           
77 Conforme Teixeira e Fonseca (1999), paralelamente ao intenso crescimento demográfico, 
observou-se o crescimento das receitas e da economia em geral. A agricultura desenvolvida ao 
longo da BR 364 apresentava Rondônia nos noticiários nacionais como o novo celeiro do 
Brasil.  
78 O Ciclo da Agricultura, em pouco mais de uma década, proporcionou ao Território Federal de 
Rondônia as condições econômicas, sociais e políticas necessárias para que fosse 
transformado na 23ª Unidade Federativa brasileira (GOMES, 2012). 
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habitantes, quase 60% deles analfabetos funcionais. Em 
2006, só em Porto Velho, os desocupados somavam mais 
de 30 mil.  

[...] Superação , de fato, é a palavra que melhor traduz as 
histórias de vida de milhares de trabalhadores em 
Rondônia que conseguiram um posto de trabalho 
depois do projeto Acreditar . O programa deu tão certo 
que a chegada de milhares de migrantes para Rondônia 
não aconteceu. Hoje, 80% dos operários da obra são do 
próprio estado. [grifo nosso] 

 

Percebe-se que o locutor faz escolhas estratégicas no intuito de 

classificar, mais uma vez, o programa Acreditar como o principal responsável 

por tirar da condição de desempregados “milhares” de rondonienses, e 

conduzir o leitor para que a interpretação dele, em relação ao texto, 

corresponda ao seu objetivo comunicativo. É importante destacar que o 

discurso jornalístico é constitutivamente heterogêneo e caracteriza-se pela 

junção de outras vozes que se cruzam e se opõem em seus textos, conforme 

Gregolin (2000). O discurso jornalístico articula o sujeito à história e à prática 

social, inserindo a história no texto e o texto na história. Por isso, a produção 

de sentidos, a partir de textos da mídia, só será possível a interlocutores que se 

relacionem com outros textos possíveis e correspondentes. Neste último 

exemplo, especificamente, o enunciado se materializa como um 

acontecimento, tanto pelo jogo de relações possíveis internas ao próprio texto 

da mídia, quanto ao constituir sentido a diferentes interlocutores. Visto que 

nenhum acontecimento é assim concebido por natureza própria, fazendo-se 

necessário o discurso para constituí-lo como tal e estabelecer sentidos. 

Antes de encerrarmos esta seção, apresentamos, a seguir, os quadros 

com os principais elementos da cultura ribeirinha, observados durante a 

pesquisa, e que foram alterados ou estão em fase de transição, por conta do 

deslocamento da comunidade de São Domingos, para a construção da usina 

de Santo Antônio.  
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Quadro 8: Elementos constitutivos da cultura ribeirinha que foram alterados 

 
ELEMENTOS DA CULTURA RIBEIRINHA QUE FORAM ALTERADOS . 

(EVIDENCIAM A DESTERRITORIALIZAÇÃO E A 
RETERRITORIALIZAÇÃO) 

 
COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS 

 
 

AGRICULTURA DE VÁRZEA 
 

“Ele tá lá na cascaiera, ele num tem onde pega um pexe, ele num tem onde 
planta uma batata, ele num tem onde plante um fejão, ele num tem onde 

plante o mio, ele num tem onde plante a banana, ele num tem onde plante a 
cana! vai vivê di quê? tá meu fio, vai vivê dique? É aí que vai sê a maió 

miséria pra eles, pra todinho, a maió miséria!” 
 
 
 

A PESCA COMO ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA 
 

“A diferença que eu acho de lá pra cá, porque pra mim mudou muito, porque 
eu podia pegá pexe. Hoje, o pexe aqui tá... é difícil até comprá, até 

comprá o pexe ”. 
 

“A questão financeira tem sido bem difícil, né . Por que? Porque lá, nós 
tínhamos tudo. Nós tínhamos peixe , [...] se a gente precisar de alguma 

coisa, tudo é comprado aqui”. 
 

A PRÁTICA DE AJUDA MÚTUA/AS RELAÇÕES SOCIAIS 
 

“Se precisasse de uma farinha, cê ia ali, um amigo tava fazendo: ê me 
arruma ai um pôco de farinha, aê pegava no forno lá quentinha, te dava dois, 

três, quatro litros de farinha, levava pra casa”. 
 

“O que eu mais sinto falta, hoje, é da comunidade.  [...] O quê que eu sinto 
falta, é disso e o que, hoje, eu vejo, depois do empreendimento, depois que 
todo mundo foi indenizado, se você procura Gadelha, em todas as família, 
eles tem problema entre eles, por causa da usina, por causa de dinheiro”. 

 
 

A PESCA COMO ATIVIDADE DE LAZER 
 

“Sobre a pesca, tirô o nosso lazê né . Durante 5 ano, nóis nunca pescô 
aqui”. 

 
“Então, ali, a gente tinha os amigos, a gente tinha espaço, se não queria 

incomodá alguém, no final de semana, ia caminhá né, ia pescá, hoje, eu não 
tenho mais isso”. 
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“Quem vivia daquela liberdade, vivia ali pegano pexe, cumeno pexe, assano 

pexe em cima das pedra, passa a vivê de um sonho. O que é um sonho? 
sonho é uma utopia, é uma mentira”. 

 
 

 
O CULTIVO DA MANDIOCA (A FARINHADA) 

 
“Eu sinto falta daquele terreno nosso. Pra mim, um cara que nasceu e se 
criou num lugá daquele é tudo pra ele... a facilidade que a gente tinha de 
tudo. Você vê que a gente fazia duas farinhada por mês, duas... trinta 

saco no começo da semana, e trinta saco no final do mês. Você lucrava 6 mil 
reais”. 

 
Fonte:  o pesquisador 
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Quadro 9: Elementos constitutivos da cultura ribeirinha que sofrem os efeitos 
do deslocamento forçado. 

 
ELEMENTOS DA CULTURA RIBEIRINHA QUE, ATUALMENTE, SO FREM 
OS EFEITOS DO DESLOCAMENTO FORÇADO, E APONTAM PARA UM 

CENÁRIO DE MUDANÇAS E HIBRIDISMOS. 
    
 
 

O CULTIVO DA MANDIOCA (A FARINHADA). 
 

(DOS RIBEIRINHOS ENTREVISTADOS, APENAS UM CONTINUA COM 
ESSA ATIVIDADE, PORÉM COM O AUXÍLIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

PARA CORRIGIR O SOLO) 
 

“A terra num era muito boa , só que aí eles dero muito calcário pra nóis, 
adubo, é... composto orgânico, tudo eles dero pra nóis, assistência técnica, 

tudo nóis fizemo”. 
 
 

A PESCA COMO ATIVIDADE DE LAZER E SUBSISTÊNCIA. 
 

(DOS RIBEIRINHOS ENTREVISTADOS, APENAS UM CONTINUA COM 
ESSA ATIVIDADE, NA NOVA LOCALIDADE, PORÉM POR MEIO DA 

PISCICULTURA) 
 

“Hoje, se eu quisé cumê um pexe diferente, eu crio pexe , mas se eu quisé 
cumê um dorado, eu tenho que ir comprá. Lá, eu pegava pá cumê e pá 

vende”. 
 

“Eu tentei numa piscicultura , criá pexe num é, num foi o que eu pensei. 
Não foi o que eu pensei. Ela fica muito cara, e num dexa quase, num dexa 

nada”. 
 
 

AS FORMAS TRADICIONAIS DE SUBSISTÊNCIA, ANTES, BASE ADAS 
NOS MEIOS DISPONÍVEIS PELA NATUREZA, AGORA, DÃO LUG AR AO 

TRABALHO ASSALARIADO. 
 

“A gente era acostumado a trabalhá com a mandioca n é! e tem mais, 
cara, é porque eu to empregado dentro da usina ai, sou eu como muita gente 

ai, mas na hora que acabá esse emprego ai, eu vou te dizê uma coisa ... 
esse negócio ai vai... tem muita gente ai que... eu pelo menos tenho um 

pedaço de terra, porque tem muita gente ai que não tem terra e como é que 
vai vivê na cidade? Porque na cidade, tu sabe...  (silêncio) pra arrumá 

emprego é complicado” 
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“Lá nois vivia de agricultura né, eu tinha uma casa e a gente vivia de fazer 
farinha de mandioca né eu e toda a minha família né! E aí, o pexe também  
se envolvia com pescaria  além do alimento a gente pegava pra manter-se 

também né. [...] Aqui, Eu trabalho numa monitoração de pexe duma 
empresa pra outra empresa que presta serviço pra Sa nto Antônio 

Energia”.  
 

AS RELAÇÕES SOCIAIS E COM O MEIO 
 

“Hoje, num tem campo de futebol, hoje, num tem lazê pa banho, hoje, num 
tem uma comunidade, num tem nada. Depois do empreendimento, as 

pessoas num tem aquela amizade que tinha, num tem a quela união. De 
primeiro, era uma coisa muito saudável né”.  

 
“Eu já me acordei várias vezes na noite chorando , é... sabe aquela 

saudade, aquela coisa que ocorre quando você perde um parente, aquela 
pessoa que você ama? É a sensação que você sente ao perdê um local que 

você ama, [...] você perdeu não por querer, você foi forçado a deix ar 
aquilo pra trás”.  

 
AS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO E CONSUMO SÃO SUBSTITUÍDAS,  

APENAS, PELA PRÁTICA DE CONSUMO. 
 

“Nós tínhamos peixe, nós tínhamos galinha, nós tínhamos gado, é... se 
precisasse, uma caça nós tinha, coisas que aqui não tem. Se a gente 

precisar de alguma coisa, tudo é comprado aqui na c idade”.  
 

“Hoje, aqui tudo que tu... a maior parte... até água pra bebê , lá não 
precisava comprá água, tinha uma mina que descia da  ladeira lá, no pé 

da ladeira , e, hoje, aqui você tem que tumá água, e a água qui vem dos 
poço é uma água veia barrenta até o gosto é ruim, a água serve pra lavá o 
rosto, a roupa, tem gente que bebe também né, mais tem muita gente aqui 

que compra água mineral pra bebê”. 
 

Fonte:  o pesquisador 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 

Com essa pesquisa tivemos a intenção de compreender o contexto 

sócio-histórico-cultural e linguístico de moradores ribeirinhos remanejados da 

comunidade de São Domingos em Porto Velho/RO, para a construção da usina 

hidrelétrica de Santo Antônio e os efeitos discursivos produzidos pela mídia 

sobre a construção do empreendimento. A partir das análises aqui abordadas e 

do referencial teórico utilizado, bem como a metodologia empregada para esta 

pesquisa, esperamos poder contribuir para a compreensão e divulgação das 

características identitárias culturais dos ribeirinhos que, atualmente, sofrem os 

efeitos da desterritorialização. 

Para adquirir essas informações, iniciamos nossas reflexões a partir dos 

seguintes questionamentos: Até que ponto os elementos identitários da cultura 

ribeirinha podem resistir a um processo de deslocamento forçado? Diante das 

mudanças provocadas pelo processo de desterritorialização, quais são os 

elementos constitutivos da cultura e da identidade ribeirinha que ainda podem 

ser percebidos, entre os moradores da antiga comunidade de São Domingos, 

em suas novas localidades? Quais são os elementos constitutivos da cultura e 

da identidade ribeirinha que, atualmente, sofrem os efeitos da 

desterritorialização e apontam para um cenário de rupturas e hibridismos?  

Com os resultados da pesquisa, conseguimos atingir os objetivos 

propostos e apreender de forma geral e global como se dão os processos de 

desterritorialização e reterritorialização aplicados ao contexto das comunidades 

ribeirinhas na Amazônia e de que forma esses grupos desterritorializados 

tentam se impor diante das mudanças provocadas ao espaço vivido e às 

relações sociais e com o meio, ao se reterritorializarem.   

Cientes das múltiplas possibilidades de condução do tema e também 

das limitações desta pesquisa, buscamos ser fieis à proposta, inicialmente, 

levantada e aos relatos apresentados pelos moradores da comunidade de São 

Domingos, considerando as duas fases das entrevistas (antes e depois do 

deslocamento) para a apuração, sistematização dos dados e a análise aqui 
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apresentada. Com base nessas informações, chegamos às seguintes 

conclusões.  

Os traços identitários da cultura ribeirinha estão ligados à transmissão 

oral de saberes e vivências repassados por gerações anteriores. Também 

refletem uma relação de inteira harmonia entre o homem e o meio ambiente. 

Os ribeirinhos compreendem a si mesmos como parte integrante da natureza e, 

nessa perspectiva, qualquer alteração no espaço vivido traz um 

desajustamento em série, abrangendo desde as questões mais básicas como 

as formas tradicionais de subsistência do grupo, que estão ligadas ao equilíbrio 

entre as necessidades e os meios disponíveis pela natureza, aos sistemas de 

representação simbólica, ligados aos sentidos, à percepção, à forma como o 

ribeirinho instaura a sua subjetividade. Os textos orais dos ribeirinhos 

transcritos para compor as análises evidenciam a subjetividade do grupo 

marcado por acontecimentos oriundos da construção da usina de Santo 

Antônio e nos dão pistas para a interpretação dos dados almejados nas 

categorias de análise. 

As duas primeiras categorias preocuparam-se em mostrar a 

subjetividade dos ribeirinhos entrevistados, por meio da análise discursiva dos 

relatos individuais coletados antes do remanejamento. Sendo que na primeira, 

observamos as marcas do discurso histórico, da memória, sempre ligadas à 

migração, quando o grupo se estabeleceu na comunidade de São Domingos, 

após o fim do Segundo Ciclo da Borracha. Na segunda categoria, observamos 

nas condições de produção dos discursos as pistas que conduziram os 

ribeirinhos ao estágio de maravilhamento, de contemplação da natureza, após 

a fase de estabelecimento da moradia (quando já haviam rompido os 

obstáculos de fixação da residência). Da mesma forma, uma vez alcançada a 

identificação do grupo com a comunidade, a notícia do deslocamento, por 

conta da construção da usina, trouxe grande aflição e incerteza aos moradores, 

evidenciando nas narrativas o apego à comunidade e à identidade ribeirinha, 

seja por meio dos traços da oralidade, trazendo as marcas do lugar onde 

viviam ou através do retorno ao passado vivido pelos entrevistados. 

A terceira categoria buscou evidenciar a descontinuidade de elementos 

constitutivos da cultura ribeirinha, após o processo de desterritorialização. 

Contribuíram para este momento de nossa pesquisa as análises baseadas nos 
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depoimentos que correspondem à segunda fase das entrevistas, ou seja, os 

ribeirinhos já estavam no processo de reterritorialização, portanto, diante de 

novos acontecimentos que influenciaram sobremaneira a produção dos 

discursos. As entrevistas foram realizadas 7 anos após o deslocamento da 

comunidade de São Domingos e de forma individual, na localidade para onde 

foram remanejados. Com isso, foi possível perceber in loco quais fatos marcam 

a saída dos integrantes da comunidade anterior e reforçam a tentativa de 

reprodução da organização social e das formas tradicionais de subsistência em 

seus novos territórios. Além disso, também verificamos quais são os elementos 

constitutivos da cultura e da identidade ribeirinha que foram alterados diante da 

reterritorialização. 

Como descontinuidade de elementos constitutivos da cultura ribeirinha, 

identificados nas análises das narrativas da primeira fase, que incidem na 

segunda fase das entrevistas, destacamos os seguintes: a pesca como 

estratégia de subsistência e de lazer, o cultivo da mandioca e a prática da 

farinhada, a prática da ajuda mútua, entre os membros da comunidade, a 

agricultura de várzea e o cultivo de plantações foram os principais. Como 

tentativa de reprodução das formas tradicionais de subsistência e, portanto, 

uma estratégia de persistência do grupo em manter os traços identitários 

culturais da comunidade, observamos o cultivo da mandioca e a farinhada (com 

implementação de técnicas específicas de correção do solo) e a pesca (através 

da criação de peixes em tanques), ambos os casos verificados em famílias 

diferentes e localidades também diferentes. Em todos os casos, o 

distanciamento do rio e os significados atribuídos a ele foram citados com 

grande desgosto pelos ribeirinhos, pois refletem as perdas que jamais poderão 

ser ressarcidas, interferindo sobre o imaginário do grupo desterritorializado. 

A quarta e última categoria buscou priorizar os efeitos discursivos 

propagados pela mídia acerca da construção da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio e o discurso dos ribeirinhos. Constatamos nas análises dos textos de 

sites de noticias, locais, como se dá a reprodução dos discursos das classes 

dominantes da sociedade sobre os discursos das minorias. Em todos os textos 

analisados, não percebemos a voz do ribeirinho, apenas o discurso de 

representantes do governo e dos responsáveis pelo empreendimento, embora 

os reflexos da construção da usina incidam diretamente no espaço vivido de 
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comunidades ribeirinhas. Identificamos ainda enquanto marcas do discurso 

midiático sobre a construção da usina de Santo Antônio o retorno aos discursos 

histórico e colonialista sobre a Amazônia e o estado de Rondônia, ao mesmo 

tempo em que divergem os sentidos entre o que dizem os representantes do 

governo e os ribeirinhos. Para os responsáveis pelo empreendimento, os 

reflexos oriundos da construção da usina estão diretamente ligados ao 

crescimento do estado de Rondônia, à geração de emprego e investimentos 

em infraestrutura na capital do estado, ao contrário dos ribeirinhos, que 

compreendem a necessidade da obra, mas sofrem as consequências da 

desassistência em suas novas moradias e das dificuldades em adaptação a 

novas formas de subsistência e reprodução dos meios tradicionais de 

organização social, constitutivos da identidade e da cultura ribeirinha. 

Ficam, aqui, nossas críticas ao desrespeito pelos moradores de 

comunidades ribeirinhas que viveram e ainda vivem momentos de incerteza, 

fruto de mudança involuntária que causa a desterritorialização indesejada e a 

reterritorialização forçada em ambientes estranhos à cultura dessas 

comunidades. 

Autoridades de um modo geral e a mídia, em especial, contribuíram para 

que a eficácia dos processos de hibridismo cultural, fenômeno constitutivo de 

toda cultura, não residisse nas interações sociais ou nas obliquidades que 

permitem repensar os vínculos entre cultura e poder. Assim, reforça-se o 

discurso colonizador, destituído de empoderamento das minorias e reforça-se a 

máxima: “Águas turvas, identidades quebradas”. 

As falas que ouvimos e registramos servirão como relatos de história e 

memória desse povo que continua sofrendo, Brasil afora, as perdas de território 

em nome de um suposto progresso que eles, os sujeitos da história, jamais 

usufruirão. 

Sabemos que a retirada das comunidades ribeirinhas de seu ambiente 

natural não é um simples remanejamento, uma vez que, além da terra, retira-se 

a característica da comunidade, como o fato de morarem nas proximidades do 

rio e através de uma economia de subsistência, manterem-se. Junte-se a tudo 

isso a quase inexistência das compensações prometidas e a má utilização dos 

recursos. 
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Almejamos que as mudanças, tão comuns na modernidade tardia, não 

tenham um caráter apenas de rapidez e permanência, transformando as velhas 

identidades e fazendo surgir novas identidades que fragmentam o indivíduo e 

abalam os quadros de referência, pois entendemos que a desterritorialização 

retira comunidades não de terras, como simples espaços que ocupam e sim de 

território que está relacionado à identidade, cultura e memória.  
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ANEXO B – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS COM OS 

RIBEIRINHOS, CONCEDIDAS AO DOCUMENTÁRIO “PARA ONDE O 

DESTINO MANDAR”, ANTES DO REMANEJAMENTO DA COMUNIDA DE 

DE SÃO DOMINGOS. 

ENTREVISTA COM LÚCIA DA SILVA DE OLIVEIRA  

Documentário 

Isso aqui tudo era mata. Ali Santo Antoin (Santo Antônio), eu conheci Santo 

Antoin só cum 2 casa. Era tudo era mato. Num tinha ninguém, num tinha 

ninguém. Porto Vei aí (Porto Velho), a fera era junto do paraci do guverno. Num 

tinha ninguém não. Era uma casinha aqui, outra aculá. pois é, tudo isso eu já 

vi, já vivi... tudo. 

Nóis num qué saí daqui, eles que quere tira nóis, mais ninguém num qué sai 

daqui, ninguém! 

Material bruto 

Meu irmão, pra mim foi uma vida maraviosa, sabe... vida maraviosa. 

Eu cheguei aqui cum 5 ano de idade. Nasci no estado do mato grosso, minha 

mãe era matogrossense e meu pai era cearense. Aí cheguei aqui cum 5 ano de 

idade. Cabei de me criá aqui. Aí fiquei aqui nesse tempo, a mamãe morava no 

estado do mato grosso, minha avó adoeceu aí mandô chamá nóis de lá pra cá. 

Nóis sofremo, sofremo que num foi brincadera! 

Mamãe sem recuso, papai sem recuso tombém, passemo um ano cumeno 

banana verde cozida. Aqui, o pessoal que morava aqui num tinha esse negóço 

de roça, farinha... essas coisa num tinha. Nóis sofremo demais. Sofremo. Aí foi 

cum uns ano, papai faliceu, aí ficô só a mamãe cum oito menino piqueno. Eu e 

meu irmão mais véi que ia trabaiá pra ajudá sustentar os irmão. Até crescê 

tudo, e ganhar o mundo. Somo 8 muié e 4 homem.  

Nóis cheguemo aqui, num tinha nem a casa pra morá. Morava assim, junto 

cum uns vizim, até o papai podê comprá um terrenozim pra nóis ficá situado. 

Moremo um bucado de tempo tombém em Porto Véi (Porto Velho), papai 
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adoeceu passô muitos tempo doente em Porto Véi. Ele a miorô aí fumu pro 

Candeia (Candeias do Jamari), moramo no Candeia uma purção de tempo 

tombém, viemo pra cá de novo. 

A senhora era seringueira? 

Meu pai era seringuero. Eu era porque era filha do meu pai... a gente tinha que 

se levantá cedo, de madrugada, meu irmão foi uma luta muito grande da minha 

mae pa pudê criá nóis. Aí meu pai morreu, nóis ficamo trabaiano, trabaiano 

direto, prantano roça, eu ia brocá roça cum meu irmão mais véi pra prantá 

mandioca pa depois fazê uma farinhazinha pa gente pudê cumê. E aí, fiquemo 

naquela luta medonha, aí foi tempo que meu pai faliceu.  

 

ENTREVISTA COM LUCINEI MONTEIRO DO NASCIMENTO 

Documentário 

O que eu vô ficá com saudade é da tranqüilidade e do ambiente, que aqui é 

tranqüilo, nóis aqui num tem robo, num tem nada aqui, e pra onde a gente fô, 

vai ficá muito difíci.” 

Nóis num gostaria de sai daqui, porque eu nasci e mi criei aqui né, meu avô ta 

com 70 ano morano aqui nessa terra, intãoci ele também não gostaria de sai 

não. Nóis vamo senti saudade é que vai acabá nossa igrejinha.” 

 

Material bruto 

Fala um pouquinho pra gente do teu dia a dia, do te u irmão aqui na casa 

de farinha, do teu irmão, que horas vocês chegam, q ual é o teu serviço 

diário aqui? 

R: Meu serviço diário é, nós chega 5 horas da manhã, aí nóis trabalha, nóis é... 

faiz farinha aqui direto, nóis num pára não. Eo meu serviço é torrá a farinha, o 

meu trabalho. Do meu irmão, é imprensá a massa né, enxugar a massa, e o 

meu é torrá. Meu serviço é torrá aqui. 
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Nóis tem que sair, mais o que eu acho aqui é que nóis num gostaria de sair 

daqui. Porque nóis, eu nasci e me criei aqui né, o meu avô tá cum 70 ano 

morano aqui nessa terra, entãoci ele também num gostaria de sair não. 

A renda de vocês sempre foi com a farinha. E saindo  daqui vão trabalhar 

com que? Tem uma ideia do que vocês vão fazer? 

R: Não. Nóis num tem uma ideia do que nóis vamu mexê não. O que eu vô ficá 

cum saudade é da tranquilidade e do ambiente né. Porque aqui é tranquilo. 

Nóis aqui num tem rôbo, num tem nada aqui, e pra onde a gente fô, vai ficá 

muito difíci. 

O nosso lazê aqui é a igrejá né, nóis somu crente da Assembleia de Deus. Aí, o 

que nóis vamu senti saudade é que vai acabá a nossa igrejinha né. É só o que 

vai senti saudade. Vai ter que saí todo mundo, entãoci vai ficá muito difíci pra 

nóis. por causa que eli, é o que a gente sabe fazê é trabalhá cum a farinha né, 

a entãoci pra gente ficá sem fazê nada, aí num vai dá certo. Cumé que a gente 

vai ganhá dinheiro? A farinha é... o nosso salário é a farinha. Cumé que nóis 

vamu prantá roça? 

A gente puxa na charrete numa mulasinha. E chega lá, a gente põe no nosso 

motô na nossa vuadera e leva inté no cai nágua lá. Aí, de lá a gente põe dem 

do carro e leva pu mercado.  

ENTREVISTA COM ROSENO ROQUE DE LIMA  

Documentário 

Até que chego hoje, vamu saí daqui. Só tem uma coisa aqui, que eu sinto, é eu 

perdê, qué dizê, perdê esses coquero, perdê esses coquero tá meu fio. Como 

eu lhe disse indagora, porque esses coquero, eu vô, tenho uma foiça 

incachada ali numa vara, talí, eu vô meto a vara num cacho de côco e derrubo 

tudim, boto tudo embaixo, boto num saco, trago e boto aqui, na hora que quero 

tomá água de coco tiro a bunda dele e tomo a água. Tenho um pexe pra 

cuzinhá, eu vô lá, pego o pexe, rapo, rapo tiro o leite e cuzinho o pexe. Quero 

fazê uma tapioca, vô lá tiro um e rapo e faço a tapioca. Eu quero cuzinhá a 
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galinha, mato a galinha, eu vô lá tiro o côco, rapo, tiro o leite todim e boto na 

galinha. E vô ficá sem isso. 

Eu vô dá 3 ano, daqui 3 ano indiante vai sê a maió miséria do mundo pra esse 

reiberinho, esse pessoal, todo esse pessoal que mora aqui na beira do rio, da 

cachoera do Tiotoin (Teotônio) a Santo Antoin (Santo Antônio), todo mundo 

dum lado e otro. Ele num tem onde pega um pexe, ele num tem onde planta 

uma batata, ele num tem onde plante um fejão, num tem onde plante o mio, a 

banana, ele num tem onde plante a cana! vai vivê di quê? tá meu fio, vai vivê 

dique? É aí que vai sê a maió miséria pra eles, pra todinho, a maió miséria! 

Faiz 48 ano qui eu moro aqui, passei a morá aqui nesse canto. Esse, esse 

campo aqui que cê ta veno, isso era muito fei, era uma mata, isso aqui foi 

arrancado, isso aqui tudim de inxadão, eu e aquele minino que ta aculá, José 

Roseno que é meu fio. Arrancano tudim de inxadão, isso aqui tudim, tudinho 

arrancado de inxadão. Nóis trabalhô aqui 6 ano arrancando toco de inxadão 

aqui pra fazê isso aqui. Isso aqui era uma coisa muito feia, era muito fei, era 

uma mata mermo, cum matagal fei. Isso aqui só tinha cobra, andava era, tinha 

muita era paca, viado, tatu, tudim tinha aqui, isso era o matagal mais fei do 

mundo.  

Material bruto 

Vão dá assistência, um ano e meio. É um salário, para um ano e meio. Escute 

bem. Vai te dar um salário de um ano e meio. Chegou um ano e meio cortou. 

Um salário, ele está lá na cascalheira. Ele não tem onde pega um peixe, não 

tem onde plante uma batata, ele não tem onde plante o feijão, ele não tem 

onde plante o milho, ele não tem onde plante a banana, ele não tem onde 

plante a cana. Vai viver de quê? Tá meu filho, vai viver de quê? É aí que vai ser 

a maior miséria pra eles. Pra todos. A maior miséria. 

Na cachoeira de Santo antoin, de Teotoin, eu conheço muita gente, tem até o 

cunhado do zé, que é irmão da mulher que mora lá, tá. Vive todo mundo desde 

que nascero eu provo que foi desde que nascero. A vida deles é pescari lá, pra 

vende, pra se manter. Ele e a família dele. Ele se mantém ele e a família dele, 

lá no Teotónio. É tudo. 
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Eu fui numa reunião em Porto Velho, ele (o governador) disse, essa barragem 

vai ser o maior progresso para o estado de Rondônia. Ele disse, essa 

barragem vai ser o maior progresso. Eu fui a Porto velho ontem, tem uma 

casinha de carne duma mulher que eu conheci ela e o marido dela que já 

morreu. E o homem dum frigorífico tava lá entregando carne. O dono do 

frigorífico entregando carne, cheguei lá, um homem muito delicado, ele pegou a 

conversar comigo: você quer carne? Eu disse, não senhor. Aí ele disse, olhe, a 

carne tá muito cara e vai ficar mais cara. O boi tá numas condições que não 

tem quem queira, tem muita gente que ouvi dizer: eu não quero de graça! Eu vi 

muita gente dizer aqui, eu não quero de graça, ele falou. Teve muita gente que 

desistiu, pegou tudim e vendeu de graça.  

Ele pegou e falou pra mim, olha eu comprei arroba de vaca nova, matriz boa de 

criar, a 23 reais a arroba, ele disseu eu comprei. Hoje, tá custando 67 a arroba, 

e a arroba do boi tá custando 78, ele disse vai ficar mais caro. Aí foi e falou 

uma coisa pra mim: olha vou falar uma coisa pra você, preste bem atenção o 

que eu vou lhe falar.  eu quero mentir? Eu não, quero falá a verdade, eu quero 

mentir? Não quero que aconteça, ele falou pra mim, o homem lá do frigorífico. 

Ele disse, olha vou falar uma coisa pra você. Aqui em Rondônia, vai acontecer 

uma coisa muito diferente, que no estado de Rondônia vai acontecer uma coisa 

muito diferente, já tá acontecendo, já tá começando, ele disse. Ele tá dentro de 

Porto Velho, que é dono do frigorífico, e ele tá vendo lá tá meu filho. Eu tô aqui. 

Ele tá lá dentro do frigorífico lá ele tá vendo. É... ele não é boboca não. Ele tem 

cabeça, ele tem miolo na cabeça pra compreender as coisas. Ele disse, olha o 

estado de Rondônia vai acontecer uma coisa muito diferente, já tá começando. 

Olha, não começaram fazer o trabalho ainda, tão começando fazer casa por aí, 

ele disse olha, o pessoal que vem pra dentro do estado de rondonia, já tá 

fazendo uma coisa diferente. 

ENTREVISTA COM JOSÉ ROSENO DE LIMA  

Documentário 

Quando cheguei aqui in 1º de maio de 54, iscuti bem, eu já iscutava falá que 

iam faze uma barragem in Santo Antoin. 1º de maio de 54. Começô cas 

pesquisa. As pesquisa tudo foro aqui. Cumeçaru faze pesquisa, foro, acho uns 
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7 ano. é...muitos ano. E aí vei, vei, vei e aí cumeçaro fala que ia sê feito, e aí 

num tinha caído muito a ficha, dispôs começô cai a ficha que ia acontecer isso. 

Aí a gente começô ficá pensando, será que vai? Será que vai? Será que é 

verdade? Mais não muito acreditando, otros acreditava. Agora taí. Agora ta 

todo mundo sabendo do que que ta acontecendo.” 

Material bruto 

E aqui, eu acabei de mi criá aqui. Eu cresci, casei, hoje to com 60 ano, nunca 

sai daqui você sabe porque, porque aqui eu gosto né. Se num gostasse de 

morá aqui eu já tinha saído, largado, eu nunca saí, eu nunca sai daqui. A 

explicação é, a explicação fica muito difíci sabe...até porque quando o cara, cê 

mora num canto 40 ano, 42 isso, tipo assim, uma coisa parecida assim, num dá 

de imaginá que você é porque você gosta de morá ali. É porque você gosta. 

aqui, aqui assim ó, nois já vivemu dificudade, hoje nóis temo mais facilidade de 

vida, tudo nóis temo, energia, temo água encanada em casa, num é que nóis 

vai pra lá, num vô tê a merma coisa, que vô sim, claro que vô tê. Agora essa 

coisa aqui, essa beleza que nóis tem aqui, isso aqui eu acho que nem eu e 

nem mais ninguém num vai achar não. Num vai achá porque quando eu 

amanheço o dia que eu olho, assim, eu gosto de olhá pra natureza assim, o rio, 

olhá porque eu fui criado assim. 

ENTREVISTA COM JOSIAS GALVÃO DE LIMA 

Documentário 

Cumpanhero riberinho me preste bem atenção, pois eu só falo aos senhores 

numa oportuna ocasião. Para evitá controvérsia, ciúmes ou confusão. Com a 

construção da barrage na cachoera de Santo Antoin, a água do rio madeira vai 

cobri a Teotoin. Quem vivia duma verdade, passa a vivê de um sonho. 

Material bruto 

Tenho saudade de ir embora daqui. Porque aqui foi que construi minha família, 

conheci a minha esposa, aqui foi que eu me casei, meus filho todo nascero 

aqui. Entao aqui, eu me sentia uma pessoa realizada.  
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O trabalho era esse, cortava seringa até demadrugada. Com o farol aqui na 

cabeça. Era assim que eles cortavam, que era pra depois vir e defumar aquela 

borracha. Mas francamente eu nunca trabalhei no seringal não. Fui, mas voltei. 

Não trabalhei não, porque logo fui acometido de uma malária. Voltei. Eu peguei 

malária aqui nessa terra foi muitas vezes. Eu acho que até hoje eu tenho 

malária no fígado (risos). 

ENTREVISTA COM HÉLIO DA SILVA LIMA 

Documentário 

Isso aqui ó, é só esse ano mermo, ano que vem isso aqui vai acabá, ano que 

vem isso aqui acaba. E, é isso aí que é a tristeza nossa, por causa disso aqui, 

porque aqui a coisa é boa. Eu moro bem aí, venho pra cá pescá, dei um lance 

já peguei um bucado de pexe. E lá embaixo, pra onde nóis vamu isso aqui vai 

acabá. 

Material bruto 

Aqui, foi bom. Esses 45 anos foi bom morar, arrumei muitos amigos, conheci 

muitos amigos, e ruim porque vou ter que sai né. Não tem como, é triste, mas 

fazer o quê? 

A grande saudade é isso aqui ó, a cachoeira, e olha vou te contar uma coisa 

muita pouca gente conhece uma cachoeira dessa aí. O cara vem aí e diz: 

rapaz, que coisa bonita né! E realmente é linda uma cachoera dessas. E a 

gente vai sai daqui e nunca mais vai podê vir aqui. Aqui, no dia 29 de setembro 

nós vamo ter que sai daqui e voltá aqui já era. Não tem como voltá mais. 

A vida vai mudá totalmente, totalmente disso aí eu tenho certeza. A gente se 

une e mantem a força né, pra conseguir superar, porque a superação é muito 

difícil, não tem como superar isso, essa perda aqui. É insuperável.  

ENTREVISTA COM ARNALDO DA SILVA LIMA 

Material bruto 

A história daqui, todo mundo tem a sua história né. Essas duas comunidades 

aqui, é nossa família. Todo mundo foi criado junto, todo mundo conhece o perfil 
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de cada um. Bom, a grande perda aqui, eu acho que vai tê 70 por cento de 

perca, porque a pescaria aqui na cachoeira nóis não vamu mais pudê pescá. 

Vai tê uma área de risco que nóis não vamu pudê pescá né. Então, isso aí vai 

acabá pra nóis né. Praticamente vai tê época que nóis vamu tê que comprá o 

pescado pra cumê. né. 

Aqui nós plantava tudo nessa área aqui toda, nóis plantava mandioca, ali na 

praia, a gente plantava feijão lá na frente, num sei se vocês foram lá. E lá na 

fundiária, mandioca, inclusive, nóis tinha a nossa casa de farinha lá né, 

montada, nóis tinha maquinário e tudo. Nóis fumos indenizados né. Eles acham 

que foi uma indenização compatível, boa né, mais pra nóis que já vivia aqui no 

cotidiano de, porque nóis não vamu pegá aí, por exemplo, nóis tinha onze 

ectares de terra, de mandioca, nóis num ia pegá esses onze ectares e fazê ele 

tudo duma vez né? Nóis ia fazê uma tonelada, duas tonelada por mês e até ir 

se mantendo, até chegá a otra produção né. Porque nessa época que nóis 

tamu entrando aqui já era pra nóis tá cum terra preparada pra em setembro 

cumeçá novo plantio né. E aí de março a abril, nóis já paramu todo mundo 

aqui, ninguém feiz mais nada, todo mundo parô suas atividades né. Até agora, 

a gente ainda tá aqui né, e a minha maior tristeza foi no dia que eu entreguei os 

documento da terra pra mesa. Mais de meio século né? Até agora, a maior 

emoção que eu senti foi no dia da entrega do documento pra eles. Essa foi a 

minha maió emoção ainda, porque até agora, a gente que conviveu esse tempo 

todim aqui, a gente ainda tá acreditando que vai ficá aqui. Nóis aqui, dia 29 de 

setembro nóis já tem que, tá no documento que até o dia 29 de setembro tem 

que saí.  

ENTREVISTA COM CLEVERSON DA SILVA NABOA  

Documentário 

Isso aqui é a melho coisa do mundo. A melhó coisa da vida é isso aqui. Essa é 

a grande sartisfação de vivê nessa região, de sê um nativo dessa terra. Por 

isso que eu digo, que nada paga. A saída desse pessoal daqui, nada paga por 

esse motivo, num é dinhero que vai fazê tê uma vida dessa di novo. 

Material bruto 
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Isso aqui é a melhó coisa do mundo. A melhó coisa da vida é isso aqui. Essa é 

a grande sartisfação de vivê nessa região tá entendendo? De sê um nativo 

dessa terra. Isso aqui, nada paga. A saída desse pessoal daqui, é que eu digo, 

nada paga por esse motivo. Não é dinheiro que vai fazê eles tê uma vida dessa 

de novo.  

Nunca vão consegui isso aqui, acostumado com isso, nascido e criado né aqui 

nessa região, e ficá sem. Começá tudo de novo. Eu, sinceramente, me sinto 

feliz tando aqui, quando eu chego aqui que boto os pés aqui, parece assim que 

eu crio uma nova vida. Nasci e me criei aqui, trabalhador daqui e nunca parei, 

passei muitos anos da minha vida trabalhando aqui. A saudade daqui e a dor 

de largar isso aqui. Tenho o registro de foto, bati de tudo pra guardá mesmo, 

porque sei que futuramente isso aqui não vai se vê mesmo. Até mesmo acesso 

não se vai tê né. Tô vivendo os últimos momento na verdade dessa história, vai 

ser interrompido e todo mundo vai começá de novo. Eu espero que todo mundo 

saia dessa pra melhó né? É o que a gente espera pra todo mundo. Que eles 

tenham uma nova vida, que seja uma vida boa. Agora, com certeza, por mais 

boa que seja, eles nunca vão apagá essa memória e essa vida que eles 

tiveram aqui. Isso aqui é tudo. Fico triste pelas família que vão embora, que 

viveram a vida inteira, a pessoa que mora 50 anos em cima duma terra, 52... é 

uma vida, né? E duma hora pra otra é interrompida. 

ENTREVISTA COM NATANAEL OLIVEIRA 

Material bruto 

É bem provável que a gente esteja vendo uma cena dessa aqui pela última 

vez, aqui nesse local. Coisa que eu cresci vendo isso aqui, meus amigos 

cresceram vendo isso aqui, e hoje a gente sabe que tá perdendo de vez isso 

aqui. Porque jamais a gente vai nem se qué encostá o pé aqui depois que a 

usina estiver pronta, até mesmo porque não tem como vai ser uma área de 

segurança, e o povo tá perdendo muito com isso. Num é um ganho, ninguém tá 

ganhando nada, acho que nois tamu perdendo mais do que ganhando. Pra 

alguns, com certeza vai ser ganho, pra nóis vai ser perca. 
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Tem pessoas que tem até se emocionado por saber que isso aqui tá 

acontecendo. Que nem eu falei pra voces, ninguém esperava e se tivesse uma 

oportunidade da gente ficar aqui, jamais a gente ia sair daqui né. No entanto, a 

gente não tá tendo essa oportunidade. O empreendimento chegô, não está nos 

obrigando, mas o Brasil está de uma forma exigindo que a gente saia daqui. 

que nem eu falei pra vocês, o Brasil inteiro não vê o que a gente tá perdendo, 

pra eles é simplesmente mais um empreendimento e isso pra eles é o que 

interessa né?  

Pra nóis não, o nosso local aqui, dinheiro nenhum paga o que a gente tá 

perdendo. Pra gente, isso aqui é muito difícil tá se desfazendo de uma coisa 

que a gente vê aqui há tanto tempo né. No meu caso, to com 29 anos de idade, 

e pela primeira vez to sentido a sensação de perca realmente. Eu sei que to 

perdendo a oportunidade que eu já tive cum tanto tempo de vê isso aqui.  

Isso aqui é único, é que nem as digitais da sua mão. Não tem ninguém igual, 

então isso aqui pra nóis, com certeza pode ter otro lado aí chei de pexe, outro 

rio chei de pexe, otra terra boa por aí pra se morá, pra se vivê, mas isso aqui 

com certeza não tem otro igual.  

Você imagina aí, o que é perdê uma cena como essa que todo ano a gente tá 

acustumado a vê. Quando eu preciso pegá um pexe eu venho aqui cum minha 

familia, ou venho só mesmo, ou meus colega vem aqui pega um pexinho fresco 

pra cumê, à vontade, num paga um centavo porque é a natureza que nos 

oferece né, sem estragar, e, hoje, tão tirando isso da gente. E a gente sabe que 

isso daí num vai sê reposto pra nóis. 

A maioria aqui é passada de geração em geração, esse povo que vive aqui é 

um povo muito antigo. O meu pai mesmo ele chegou aqui nesse terreno, que 

começa dessa área aqui até 18 metros daqui, ele chegou aqui com 18 anos de 

idade, pra cumeçá mexê nessa terra aqui, e só saiu daqui por morte né. Então, 

ele passou mais de 50 anos de idade aqui, vivendo nisso aqui. E hoje não há 

um respeito, eles num tem respeito, acha que é só chegar idenizar algum valor 

vai cobri tudo o que o povo fez aqui, não, acho que não é bem assim. Há todo 

um valor por traz disso aí que dinheiro nenhum cobre. Dinheiro nenhum paga. 
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ANEXO C – OUTRAS ENTREVISTAS CONCEDIDAS AO 

DOCUMENTÁRIO “PARA ONDE O DESTINO MANDAR”, ANTES DO  

REMANEJAMENTO DOS MORADORES DE SÃO DOMINGOS. 

 

ENTREVISTA COM JOSUÉ DA COSTA SILVA – DOUTOR EM GEO GRAFIA, 

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, UNIR . 

 

A preocupação com a construção do conhecimento. Cultura passa a ser o 

conjunto de conhecimento que o grupo construiu ao longo de sua existência. 

Não importa muito mais a casa, não importa mais as ferramentas que ele 

utiliza, mas importa o que ele sabe, o que ele vive, importa o que ele define 

como necessário para sua sobrevivência.  

Então, nesse aspecto, quando nós falamos das condições imateriais, esse 

grupo que está sendo movimentado, como conseqüência da construção da 

barragem, vai perder muito. Perde tudo que eles construíram, e a reconstrução 

de tudo isso em um novo espaço, além de ser muito doloroso, vai demorar 

muito, talvez seja essa uma das grandes perdas que nós temos agora.  

Porque esse modo de vida ribeirinho, ele não foi devidamente conhecido pela 

ciência, porque algo precisa ser entendido deste modo de vida. Como que uma 

população define sua estratégia de sobrevivência, sem precisar derrubar a 

floresta? Isso nós não sabemos. Não deu tempo para estudar. Há poucos 

estudos sobre isso, principalmente da nossa realidade amazônica. 

 

ENTREVISTA COM ACYR JORGE GONÇALVES – GERENTE DO 

CONSÓRCIO MADEIRA ENERGIA (MESA). 

 

Iniciou a obra, a usina de Santo Antônio iniciou as suas atividades, tá. Como é 

que se inicia uma obra, primeiramente, a gente tem que ver, qual que é a área 

necessária pra se instalar o canteiro de obras, o canteiro de obras é um espaço 
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onde todas as atividades de construção, de implantação , de montagem e de 

operação vão se dar. É um grande espaço, nesse caso você tem 

aproximadamente dois mil hectares de área, tá, onde essa área tem que ser 

liberada. Que significa, significa que você vai fazer a retirada de todo o material 

arqueológico, existente, da questão da fauna, da questão da flora, tudo isso 

precisa ser retirado da área, pra que a área fique efetivamente disponível pra 

que se possa entrar com os equipamentos necessários pra iniciar a construção. 

Inclusive, as pessoas que moram nesse espaço inicialmente demarcado 

chamado de canteiro de obras,  

 

Nesse processo de negociação, várias reuniões estão sendo realizadas. 

Reuniões coletivas, com os grupos como um todo, e reuniões específicas com 

as famílias. Essas reuniões coletivas, também chamadas de diálogo social, têm 

a finalidade de discutir o processo como um todo, e discutir as coisas comuns. 

É nessas discussões que se dá a compreensão mesmo do que as pessoas 

estão querendo, para onde elas estão querendo ir. 

Por exemplo, vou dar um exemplo específico, a comunidade de Engenho 

Velho, ela tem um forte relacionamento de parentesco e a comunidade optou 

por ser realocada para uma nova área, que nós estamos chamando de Novo 

Engenho Velho. Engenho Velho, porque mantém a identidade original da 

comunidade, e novo porque é um novo espaço ali, mas mantendo a identidade 

da comunidade.  

Isso se deu pelo processo de negociação. Outras pessoas já tiveram como 

proposta de buscar seus caminhos de forma independente, recebem a 

indenização e uma vez recebida a indenização, ele busca um caminho que já 

tinha traçado na vida, que era o interesse dele, de comprar uma propriedade 

em alguns casos, ou uma fazenda em outros locais, mas manter, reiniciar suas 

atividades em outros cantos. 
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ENTREVISTA COM IREMAR ANTÔNIO FERREIRA – MESTRE EM 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE, PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, UNIR. 

 

Quando nós olhamos para as populações ribeirinhas, falando da existência ali 

na beira do rio Madeira, no seu espaço de vivência de 40, 50 anos, há uma 

relação, não só a relação de tirar do rio, de tirar da sua terra, ou da várzea, 

mas é uma relação de cumplicidade. Porque eles dependem do rio e o rio 

também os tem como parceiros, porque se não fosse esses ribeirinhos, 

poderiam ser outros, e esses outros, geralmente, são os aventureiros que vem 

de fora e que vê na floresta, e que vê no rio, algo que tem que ser vencido a 

todo custo. 

Essa geração cultural que já é umbilical de gerações já estabelecidas, entre as 

populações ribeirinhas e o rio Madeira, ela é vital para ambos. Por isso, que é 

bem claro a gente ter tudo isso, que o projeto que vem de fora, esse 

desenvolvimento exógeno, que quer a todo custo se apropriar das riquezas 

naturais, transformar em mercadoria, não leva em consideração a diversidade 

sociocultural das populações, leva em conta meramente uma variação 

econômica, e por isso que o complexo Madeira, seja as hidrelétricas, a 

hidrovia, ou o linhão de transmissão, o que está em jogo é avaliação 

econômica e em nenhum momento a avaliação da diversidade socioambiental 

e cultural das populações atingidas. E isso é muito sério, porque em pleno 

século XXI, nós corremos o risco de contribuir para o etnocídio de povos.  
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ANEXO D – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS, REALIZADAS 

COM OS RIBEIRINHOS, APÓS O REMANEJAMENTO DA COMUNID ADE DE 

SÃO DOMINGOS. 

 

ENTREVISTA COM ARNALDO DA SILVA LIMA 

Estou vendo que o senhor está construindo ainda. Go staria que o senhor 

começasse explicando como que foi a readaptação do senhor, depois de 

ter saído da comunidade de São Domingos, tem oito a nos já, foi difícil seu 

Arnaldo? 

Muito difícil, muito difícil, porque eu tive que começar tudo de novo né! Pelo 

menos eu tinha casa, tinha minha exposição lá, aqui eu peguei só a casa né! Aí 

a produção não tinha eu tive que fazer outras produções e a terra não 

compensa trabalhar com a agricultura aí eu perdi muito e tive que me empregá, 

hoje eu sou empregado. 

 

O senhor trabalha onde? 

Eu trabalho numa monitoração de pexe duma empresa pra outra empresa que 

presta serviço pra Santo Antônio Energia. Mas, era uma coisa assim... que não 

entrava em sua cabeça, acostumado com uma atividade. Não, até porque eu 

não gostava de ser mandado eu queria tocar minha vida por minha conta 

porque aí eu trabalhava a hora que eu queria e é diferente do emprego né! No 

emprego você tem a responsabilidade de tá todo o dia lá, num pode falta se 

adoecer você tem que levar um comprovante, atestado que está doente, então 

é assim né!   

 

A vida que o senhor tinha em São Domingos, lá, o se nhor tinha a sua 

propriedade? O senhor plantava? O que o senhor fazi a?  

Lá era assim, a propriedade não era minha, era da minha mãe né! Mas lá nois 

vivia de agricultura né, eu tinha uma casa e a gente vivia de fazer farinha de 

mandioca né eu e toda a minha família né!  E aí o pexe também  se envolvia 

com pescaria  além do alimento a gente pegava pra manter-se também né. 
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Qual a principal atividade?  

O roçado, a mandioca, eu fazia farinha, inclusive eu tinha uma casa de farinha 

e produzia muito farinha lá uma faixa de três, quatro toneladas todo mês e 

vendia. Vendia no mercado do 1. 

 

Vocês tinham tranquilidade, dava para viver bem?  

Dentro do possível dava pra ir levando, não tinha aquele dinheiro pra guardar 

no banco, essas coisas não, mas pra sobreviver dá.  

 

Antes era melhor que hoje? 

Rapaz, numa parte era. Na outra, eu acho que aqui não é tão ruim porque ficou 

mais próximo da cidade, tem o posto médico aqui que atende, tem o colégio 

próximo né! E aí tem a agricultura que aqui não funciona pelejaram muito a 

EMATER, a Santo Antônio.  

 

Então, antes era melhor com relação à questão da pr odução, hoje, é 

melhor na questão do acesso à cidade ... 

O acesso à cidade e escola, o posto né! Mas aqui da produção praticamente 

ninguém vive da produção, nada, porque não compensa. Se vive aí é porque 

tem auxílio das esposas que hoje são aposentadas né! eram professoras e tem 

uma aposentadoria que dá pra ir levando com uma produçãozinha de 

mandioca, mais fraca, fraca, fraca. 

 

E qual é o tamanho do seu terreno, do seu lote?   

É mais de três hectares um pouquinho, não chega a três e meio. 

 

O senhor frequentou a escola?  

Frequentei até a 5ª série (6º ano), lá na comunidade,  estudei até a 4ª série né! 

que naquela época era o primário né! Aí eu estudei até a 4ª série, depois eu fiz 

um provão no Padre Moreti, inclusive pra faze essa cartera da marinha né! Eu 

fiz a prova da 5ª série no Padre Moreti, mas a alfabetização foi na escola da 

comunidade Darcy Vargas. 

 

O senhor lembra mais ou menos quando a escola foi d esativada? 
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Rapaz ela foi desativada acho que... lá pelo ano de... antes de dois mil por aí. 

Porque aí, os alunos do outro lado, lá da nossa comunidade eles ficaram 

estudando no Santo Antônio cruzando de voadera né!  

 

Seu Arnaldo, e hoje do que o senhor tem mais saudad e?  

Rapaz eu sinto saudade de tudo ali, tem dia que eu acordo e acho que ainda 

tou lá, de tudo. Foi mais difícil porque, devido a  terra né, porque lá não 

precisava de aduba para plantar nada, aqui se não for no adubo não vai né! É 

isso né... aqui a terra é muito ruim não compensa nem tá plantando nada, a 

não ser que você tem dinheiro pra gasta compra adubo, a  vez nem compensa 

você gasto o dinheiro e não... eu tentei de tudo aqui, eu tentei horta não foi,  

gastei muito dinheiro com adubo, depois tentei mandioca também não foi, aí 

apareceu essa oportunidade de mim trabalhar nessa empresazinha aí ai eu... 

 

O senhor recebeu auxílio de alguém assim pra ajudar , alguma orientação 

com relação à terra, a usina, alguém ajudou? 

Rapaz... é aqui tinha um engenheiro agrônomo, ele veio aqui fizemos até um 

curso de... de hortaliça né! Mais aí ajuda financeira mesmo, assim pra tocar 

isso ai eles nunca ajudaram não, nós tivemos um auxílio, uma compensação 

de um ano e meio né, esse auxílio eles até prometeram que se em um ano e 

meio nós não tivéssemos retomado nossas vidas eles continuavam né, isso 

não foi feito não aconteceu agora fora disso daí nada mais. 

 

O que ficou faltando? O senhor acha que eles deixar am a desejar em 

quê? 

Rapaz tem muita coisa aqui que deixaram a desejar porque... pelo menos o 

auxílio né, que hoje eles deviam dar pelo menos esses que tão tentando na 

agricultura o auxílio né! Com adubo, planta, tudo isso, água, porque até essa 

água que nós usa aqui pra baixo a gente tem que pagar. 

 

ENTREVISTA COM CLEVERSON DA SILVA  

Cleverson, fica até difícil pra gente começar, por onde começar, foram 

tantas mudanças né? Fica a vontade. 
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O choque foi grande que nem eu falei, é isso que hoje eu reclamo das 

autoridades de modo geral e principalmente da Santo Antônio Energia porque 

foi responsável por tudo né. Mudô muita coisa e eles num deram suporte que 

eu achava que tinha que dá. Eles vamos dizê é que nem pegaro gente bruta 

né, e deram pra eles, ó, tu tem direito a tanto mas num fizeram um 

acompanhamento. Porque hoje você chega no Riacho Azul né, e você vê por 

exemplo casa de dona Neuracy, ela num tem o que reclamá da Santo Antônio 

Energia, por que? Querendo ou não, a dona Neura teve um suporte. Ela teve 

uma orientação né, porque quando ela chegô, quando cumeçô negociá com a 

Santo Antônio Energia, ela colô nela. Então, alguém cumeçô dizê, é tanto que 

ela que se tornô presidente de uma associação né. Então, teve um suporte de 

administração, de com fazê, é tanto que não perdeu, tá bem.  

Otra coisa é a questão o nosso trabalho, hoje, tu num consegue entrá no 

escritório da Santo Antônio porque eles num querem te atendê, porque eles 

sabe que tu vai reclamá, tu vai reinvindicá alguma coisa, mas é um direito da 

gente né, tá entendeno? Então, o que eu digo que a Santo Antônio falhô foi 

nisso aí. Eles tinham que tê dado um suporte psicológico pa pessoa, tá 

entendeno, ó, eu vivo da pesca, são três anos na atividade da pesca, naquela 

época em 2008, eu num tava na pesca né, eu tava notra área, eu tô cum três 

anos na pesca. E o sofrimento da gente, a gente virô bandido de carteira 

assinada. Porque a gente tem seguro, a gente é aparado pelo gonverno 

federal, mas nóis num consegue trabalhá Gadelha, tá entendeno? A gente num 

consegue trabalhá.  

O pexe tem. É o impedimento do gonverno. Por que eu num canso de dizê, sô 

abordado pelo rio aí, pela ambiental ou por alguma empresa que tá fazendo 

segurança que nem no caso da usina de Jirau, tem uma firma que presta 

serviço e cuida da área pra gente não entrá né, no limite de dois mil metros, 

tem uma empresa que presta serviço pra eles. E a gente é abordado 

constantemente por eles e eu digo, gente tem um erro e gente num consegue 

chegá nas autoridade que diga vamu revê, vamu fazê uma reunião, vamu 

chamá a classe pesquera né, pra revê porque a gente trabalhava em cima de 

pedra, a gente morava em cima de pedra, a gente morava em cima de 

cachoera né, eles falo que é perigoso.  É pirigoso? É perigoso! Mas eles tão 
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trabalhano como se fosse na usina de Itaipu, que a usina de Itaipu a elevação 

dela é de sessenta metro, então a dois quilômetros tu num consegue ficá 

mermo, que é muito perigoso. Essa daqui não, tá entendeno? Essa é uma 

usina que não tem elevação. Então dava da gente trabalha em cima de 250 

metro. O limite é dois mil metro, de dois mil metros pra frente, se eles pegá 

prende a gente.  

Eu Gadelha, vô dizê assim, eu num posso dizê que eu tô mal, mais eu nunca 

tive suporte de Santo Antônio Energia, até mermo porque eu num fui 

indenizado pela Santo Antônio Energia. Eu era um cara lutado, porque eu tinha 

meu pai, que tinha a terra, eu nunca ganhei um real do meu pai, de nada, tá 

entendeno, e nem de ninguém, e por orgulho mermo, porque eu sempre quis 

lutá pelo que é meu. Porque eu tinha condições de tê entrado como agregado, 

tá entendeno? Mais eu disse, eu num quero, mais só era um lutadô, eu era um 

brigadô porque eu via que ia fazeno, por isso eu falo, só tinha um cara daquela      

equipe, daquela turma, que via o que eu falava, que hoje tá bem, graças a 

Deus, até faleceu a esposa dele, seu Zé Riqueta, que era do lote 52. Ele mora 

em Ariquemes. Era a única pessoa, que quando terminava a reunião, ele dizia, 

Cleverson eu acho que tu tem uma visão que realmente vai acontecê isso né, 

que vai acontecê isso futuramente. Tudo que que eu dizia, na época que o 

Carlos Hugo (diretor de sustentabilidade) disse lá a atividade de vocês vai 

continuar, do mermo jeito, que num ia mexê, se tivesse pegado um documento 

assinado pelo dotor Carlos Hugo, hoje, nóis tinha um suporte pra quebrá isso e 

podê trabalha.  

Faltou orientação. E o que eles queriam era fazê, eles tinham um prazo pra 

cumeçá a usina, e se eles num cumeçasse naquela data, cumeçava pagá 

multa, que era de 500 mil reais por dia, eu sabia disso, por fora, porque tinha 

um advogado meu que era meu primo e ficava procurano.  

Por que você optou por viver da pesca aqui? 

Por causa que, fazê que nem o otro, eu sô bicho do mato. Eu nasci pra vivê 

assim. E na atualidade, o lugá mais perto pa mim vivê é aqui, e dá né, se a 

gente conseguisse trabalhá dá. A gente consegue fazê um trabalho bom, até 

muito melhó de que empregado. Qual é a sua preparação daqui, é se você 
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num fizé hoje, num gastá hoje né, administrá isso. Se pega mil reais hoje, você 

num sabe se vai ganha mil amanhã, então se você pudé guardá, você guarda 

alguma coisa.  

Se você comparar o tempo em que vocês viveram, na é poca que nós 

gravamos aquele documentário, exatamente em 2008, o  que você mais 

perdeu, você consegue explicar isso? 

Rapaz a maior perca, que eu vejo hoje, e eu sinto isso por todo mundo, é que 

depois do empreendimento, quando chegô, que foro indenizado as pessoa, 

hoje a maió perca é do que a gente tinha de lazê né, a gente tinha uma 

comunidade grande que vinha gente de, ó agora mermo eu tava, fui buscá 

essa voadera lá na outra usina, porque eu pesco na otra usina. Eu migro daqui 

pra lá, 112 kilômetro pra trabalhá, pra otra usina, em Jirau, eu vô daqui pra lá, 

eu tenho o meu barraco lá, tenho motô de luz, tenho tudo. Então eu fico nessa, 

vô pra lá, tá ruim lá, venho pra cá, a polícia tá aculá, venho pra cá, então a 

gente vevi nessa ocilação, no meu caso, otros não, otros pára, dexa acalmá, e 

começa de novo. Mas o que eu mais sinto falta, hoje, é da comunidade. Coisa 

muito boa, vinha gente de todo lado pa jogá bola, pra toma banho, então era 

um lugá muito bom, e a comunidade era unida. O quê que eu sinto falta, é 

disso e o que, hoje, eu vejo, depois do empreendimento, depois que todo 

mundo foi indenizado, se você procura Gadelha, em todas as família, eles tem 

problema entre eles, por causa da usina, por causa de dinheiro, tá entendeno, 

isso é na minha família, em famílias grandes, que na família de dona Neuracy 

mermo, se você convesá, consegui tirá dela isso, eles vão dizê, eles tem irmão 

que num se fala. Na minha família tem isso, por causa do dinheiro, então isso, 

é que eu digo, tinha que tê dado, mas tinha que tê preparado a família, porque, 

hoje, tava todo mundo unido, tá entendeno, isso é que eu sinto falta, debandô. 

Hoje, num tem campo de futebol, hoje, num tem lazê pa banho, hoje, num tem 

uma comunidade, num tem nada. Depois do empreendimento, as pessoas num 

tem aquela amizade que tinha, num tem aquela união. De primeiro era uma 

coisa muito saudável né, juntava Engenho Velho, pessoal do Engenho Velho, 

ia, Trata Sério, A vila Zezé, e debandô. Tinha gente que conseguia administrá o 

seu dia a dia, pegava aquele poquim, o da farinha, o da pesca né, seja lá do 

que fosse, do tucumã que juntava, do cupú, do açaí, mas administrava, quando 
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butaro o montante na mão dele, ele não sobe administrá e perdeu. Hoje, tá 

muito mais difícil do que o que era antes, tá entendeno, tá sofreno, hoje, eles 

tão sofreno! Tá penano, pôcos tão bem. 

Eu num tenho o que reclamá, porque eu sempre fui um cara virado, e eu me 

mexo pum lado, me mexo po outro, se eu vê que num dá numa área eu vô pa 

outra, eu num consigo passá necessidade, essa é a grande verdade, eu num 

consigo. Hoje, eu tô cum três ano na pesca, voltei, já trabalhei na pesca há 

muito tempo atrás, em 97, eu era da pesca, mandava pexe pra Rio Branco, 

trabalhei muito tempo na pesca, cum todas as equipe que tem por aqui eu 

trabalhei.  

Não foi difícil porque eu já tinha trabalhado, então eu vim pa cidade, eu fui pa 

energia, trabalhei na elétrica, trabalhei na Eplan, fiz cuso da Scânia, fui trabalhá 

na usina, trabalhei lá dois ano, eu num consigo ficá sem tê uma atividade. Por 

que que eu optei por aqui, porque aqui eu tenho o meu próprio negócio né, 

hoje, eu faço meu horário, hoje, eu já tô um cara de idade, então, eu faço o 

meu horário, eu num consigo trabalhá mais de carteira assinada. Eu trabalhei 

dois ano na usina, tive uma falta, se eu assumo um compromisso então eu né. 

Eu passei dois ano trabalhano noturno, então, aquilo tava me matano. 

ENTREVISTA COM HÉLIO DA SILVA LIMA 

 

É uma conversa, mesmo, um bate papo, tá Hélio. Como  a gente fez da 

outra vez.  Eu queria que você começasse falando como que foi a  

adaptação aqui no lugar depois que vocês saíram de lá da comunidade de 

São Domingos? O que foi mais difícil? O que você ac ha? 

 

Não, eu acho que pra mim foi bom, eu me adaptei rápido. Foi bom demais 

entendeu? Eu sai da cidade, morei na cidade e quando eu vim prá cá, eu já 

vim... acho até melhor do que lá em cima porque fica muito fácil de ir pra 

cidade né! 

 

Você chegou a morar em Porto Velho então? Onde? Voc ê pagou? 

Sim eu morei três meses ali na Princesa Isabel no bairro Areal. 
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Você alugou? 

Não a Santo Antônio pagou, ela pagou três meses, aí eu vim de lá vim pra cá e 

me adaptei rápido. A diferença que eu acho de lá pra cá, porque pra mim 

mudou muito, porque eu podia pegá pexe, hoje, o pexe aqui tá... é difícil até 

comprá, até comprá o pexe,  e a questão da roça, que eu trabalhava muito eu 

vivia de roça a roça aqui acabou-se, isso aqui não dá roça.  

 

Você trabalhava lá né? Você plantava o que lá? 

Isso, com roça era muita coisa que eu fazia. Eu plantava mandioca fazia 

farinha e vendia aqui em Porto Velho e hoje isso acabou. 

Quanto tempo trabalhando lá com roça H.? 

Rapaz desde criança, eu nasci e me criei naquela região lá né, com base de 

treze anos comecei a trabalhar, eu cresci lá, meus filhos também nasceram lá, 

só a menorzinha que nasceu aqui já. 

 

Quantos filhos? 

Eu tenho quatro filhos, depois de lá eu tive mais uma a L.  

 

Você disse que lá pescava ... 

Lá não precisava gastar. Lá a gente só descia o barranco enfiava na cachoeira 

lá e trazia os pexes pra casa pra come, e aqui não... aqui eu tenho que compra, 

lá tinha fartura todo tipo de pexe. 

 

Qual espécie de peixe vocês mais pescavam? 

A espécie é surubim, dourado né, e miúdo, curimata, pacú essas espécies, 

jatuarana, toda espécie que no rio passava a gente pegava. Hoje aqui tudo que 

tu... a maior parte... até água pra beber, lá não precisava comprar água tinha 

uma mina que descia da ladeira lá, no pé da ladeira, e hoje aqui você tem que 

tumar água, e a água qui vem dos poços é uma água veia barrenta até o gosto 

é ruim a água serve pra lavar o rosto, a roupa, tem gente que bebe também né, 

mais tem muita gente aqui que compra água mineral pra beber. 

 

Por que é ruim pescar aqui? 
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Porque não tem pexe, tem muito pescador e não tem pexe, esse pexe é entra 

todo pra usina. 

 

Por que não vem peixe pra cá? O que você acha que p ode provocar isso? 

É o que eu te digo o pexe quando começa a bater nele, a pescar ele aqui, 

porque o pexe ele foge né, o interesse dele é sai, aí ela entra tudo  pra usina,  

e aí  lá na usina tu não pode pescar porque se  tu for pego lá tu vai preso, vai 

pra cadeia porque lá a ambiental já... já  pegou acho que  umas quinze 

pessoas alí. 

 

Agora, a roça, aqui, você consegue fazer alguma coi sa?  

Não, porque a terra não presta, não dá, ela não produz a terra, aqui para 

plantar um hectare de terra, pra ti corrigir a terra, você vai gastá muito dinheiro 

com adubo né, pelo menos é cem conto o saco, aí você vai compra dois três 

quilos, por dia, de adubo ai compra o calcário pra corrigir a terra e poder dar, aí 

não tem essa condição de fazer isso não. 

 

Quais os principais pontos que você acha, em sua op inião, deixaram a 

desejar?  

Rapaz olha cara é... começa desde da água né, água, luz, agora pouco 

mesmo, um dia desses teve um dia desses  que nós passemos três dias sem 

luz aqui, essa luz aí é todo tempo cobrando... água pra você vê como é que é 

todo tempo a gente comprando água isso aí é coisa que lá em cima ninguém 

tinha. Hoje tu paga uma energia e vem caro , a água daqui mais uns dia nós 

vamo pagá. Lá em cima ninguém pagava água nós bebia da mina. Então é 

coisa que ... agora eles vão trazer essa água do Riacho azul, tão concluindo o 

trabalho aí quem tá pagando é a Santo Antônio pra uma empresa aí  que vem 

faze isso aí. Essa água tá vindo do Riacho Azul cara, e depois que ela chegá 

aqui, já tão terminando o trabalho aí, depois que ela chegá aqui eles passam 

pra caerd, aí a caerd vai administrar e cobrar, e outra também é o... o dinheiro 

que ele pagou pra nós i é  18 meses né! Até hoje o pessoal do Teotônio recebe 

esse dinheiro, até hoje, e nós foi só 18 meses e pronto. 

 

Você recebeu os 18 meses?  
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Recebemos, só que tem gente aí que continua, tem gente aí que parece que 

por dez anos, isso é lá no Teotônio que acontece tem gente que mora bem aí 

oh e tá recebendo. Eu não sei por que em uma comunidade eles faz uma coisa 

e na outra eles faz outra, eu não entendo é complicado. Vai entende porque 

tudo foi atingido, todo mundo foi atingido então uns têm uma facilidade maior e 

outros não. 

 

Agora, o que, especificamente, a terra não consegue  produzir?  

A terra é ruim é fraca né, ela não segura... olha uma terra quando não vem dá 

mandioca né, coco , você pode ir lá na área da  plantação e ver os coqueiro 

como é que é, abacate também não. A gente era acostumado a trabalhar com 

a mandioca né! E tem mais cara, é porque eu to empregado dentro da usina ai, 

sou eu como  muita gente ai  mas na hora que acaba esse emprego ai, eu vou 

te dizer uma coisa ... esse negócio ai vai... tem muita gente ai que... eu pelo 

menos tenho um pedaço de terra, porque tem muita gente ai que não tem terra 

e como é que vai viver na cidade? Porque na cidade tu sabe pra arruma 

emprego é complicado.  

 

Você trabalha com quê hoje?  

Eu sou barqueiro e dono de voadeira, eu sou empregado de uma firma 

chamada TB, mas eu trabalho pra Santo Antônio Energia, meu coordenador 

dentro da obra é da Santo Antônio.  

 

E você teme assim... uma hora ficar sem esse empreg o? 

Claro né tá terminando a usina né, a usina agora em 2016 ela fecha. Rapaz eu 

não tenho nem muito planejamento não, porque fica difícil cara , num... sei o 

que fazer, dizer né! Porque você sai de um emprego desse e vai pra roça, pra 

trabalhar na terra ela não produz e aí? 

 

Tu não se vê fazendo outra atividade, hoje?  

Já pensei, rapaz é comprá uns dois motores ai e vive pescando né , porque 

tem muita gente aí que pesca e pega muito pexe ai dentro, mas é escondido, 

porque se a SEDAM pegar... ai você tá enrolado. Então é uma coisa que... eu 
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não estudei muito e hoje em dia pro cara trabalha tem que estudar até pra  um 

cara ser PM ele tem que ter pelo menos o segundo grau, eu acho. 

 

Do que é que você sente mais saudade?  O que mais t e faz falta daquela 

vida lá?  

 Rapaz é aquele lugar né! Aquele lugar eu... pelo menos no dia de hoje eu tava 

lá ai eu ia andá naqueles campos, naqueles matos ali eu vivia livre. Hoje aqui 

eu não me sinto livre, lá eu me sentia aqui você não pode andá prá canto 

nenhum nas casa dos outro né , lá não era individual era só o campo seu lá 

você vivia livre aqui não. Aqui eu não me acho livre não. Eu sinto falta daquele 

terreno nosso, pra mim um cara que nasceu e se criou num lugar daquele é 

tudo pra ele... a facilidade que a gente tinha de tudo. Você vê que a gente fazia 

duas farinhadas por mês, duas... trinta saco no começo da semana e trinta 

saco no final do mês. Você lucrava 6 mil reais. É três mil no começo e três mil 

no final do mês, hoje aqui acabou-se. Hoje você tá trabalhando com  1500, 

1600 no máximo, onde lá você ganhava mais ainda , então é coisa que... eu 

tive que me readaptar com isso... o cara tem que se adapta. Lá em cima o 

negócio era melhor o pexe não comprava, galinha eu não comprava tinha era 

um monte no terreiro pra cume. Lá tinha muita galinha e, isso hoje tudo sai do 

meu bolso. Tudo hoje tem que comprá, então lá facilitava muito, comprava 

mesmo só o feijão, o arroz e  carne às vezes, que eu não gosto muito de carne, 

mas o negócio do pexe e outras coisas... ovo,  tudo  hoje tem que comprá. Eu 

tenho umas galinhazinha aí, mas é pouquinha é porque eu gosto de criar 

mesmo, mas não dá de cria num pedacinho de terra desses é muito ruim... lá 

não, lá era grande lá era campo né! Então, a galinha se espalhava e você 

criava. Aqui não é imprensado a galinha vai pro terreno dos outro o cara não 

gosta e é aquela confusão danada. É assim a vida da gente aqui é... 

 

ENTREVISTA COM JOSÉ ROSENO DE LIMA  

 

Assim, Gadelha, por que eu já era dono disso aqui, né. Eu fui feliz porque eu 

tinha isso aqui. Aquela propriedade lá era do meu pai. Eu cabei de me criá 

ali...construí família, morei uma vida alí, né. Mas eu era dono disso aqui, né. 
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Quando vei aquela mudança, né, eu já conversava cum meus filho, o Elio, o 

Leandro ainda num tinha família, num era casado não, o Elio tinha, já era né. Aí 

quê que nós fizemo, nós num vamo vende essa propriedade, nós vamu mora 

aqui. Mas, até achemo meio difícil no começo, muita dificuldade, assim, fica 

aqui né, sozinho, isolado, mas depois achei bom que nem vizinho num tem. 

Vizinho que eu tenho é minha família. É a minha família que é os meus vizinho. 

E você sabe que mudança, eu num pretendo num fazê nunca mais na minha 

vida, mermo assim, saí dali, dois kilômetro, vim pro que era meu. Eu num fui 

pum lugá longe, então eu vim pra cá. Mas, é por isso que eu digo, mudança eu 

num sô acustumado com mudança, eu num sô uma pessoa que tá acustumado 

tá pra aqui, pra aculá, num sô disso, eu gosto de fica ali, no meu canto, me 

adaptá. Eu gostei daqui, eu já era proprietário dessa propriedade, hoje eu tô 

morano cum minha família, mas que eu assim, ó, você acredita que é aquela 

saudade, aquela coisa... eu num esqueço nunca na vida! Nunca, nunca. 

Isso aqui já era campo, trinta e cassetada de ano que eu era dono disso aqui. 

Já era desmatado. Então, quando eu vim pra cá, quando foi pra vim pra cá, eu 

num aceitei dinhero, que eu morava lá, dinhero de casa, fiz a negociação com 

ele, eu num quero dinheiro de casa. O que eu tive aqui você bote lá. Por 

exemplo, lá tinha água incanada, na minha casa, eu tinha tudo, como pobre, 

mas eu tinha minhas coisa arrumada. Tinha água incanada, nas casa tudo. Eu 

falei, ó, eu vô querê que você faça estrada pra mim, porque lá eu tinha estrada, 

ligando a minha casa, eu tinha água incanada na minha casa, eu tinha casa 

boa pra mim morá, então, isso quero que faça pra mim. Eu num quero dinhero 

dessas coisa, eu num quero, eu quero  a benfeitoria. Fiz um acordo e foi feito, 

né, a casa do meu pai, num pego dinhero, ele num quis, o Elio não, eu também 

não, a casa maió era minha, o último, o Leandro num pego casa naquela 

época, houve uma mudança muito grande. Dispois, a gente foi vendo assim 

que o Leandro, era no caso um agregado meu, mas o Leandro na época ele 

num ganho nada. Ele num ganho nada, porque era pra ele tê ganhado uma 

casa, porque dispois que foro, aquele pessoal assim, que tipo, eu era 

proprietário, tinha o cara que trabalhava comigo e ele ganho casa terra, tudo 

isso. Só porque ele era um trabalhadô meu. E isso aí, no começo, num houve 

isso viu, Gadelha. 
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Quando que caiu a ficha do senhor? Poxa, eu saí de lá, e agora? Foi 

praticamente começar de novo... 

Começá de novo, começa de novo, ixi, pra se tê uma ideia, teve noite que eu 

num dormia. Eu não dormia, ficava pensando, e a minha mulhé falava assim, ó, 

eu num vô pra aculá, mora sózim cum medo de alguma coisa, eu falava pra 

ela, porque pra onde que nós vamu? 

Porque nós se criemo ali, na bera do rio, ali, a coisa mudô tanto, Gadelha, 

mudô tanto, que hoje eu já falo pra todo mundo, hoje eu num tenho amigo, 

assim pra mim, saí, que nem vô lá na casa de fulano, que é meu amigo, batê 

um papo, de noite, boca da noite, isso, aquilo otro, hoje a gente num tem. Nem 

eu, nem meus filho, nós num tem esse tipo de coisa aqui. Sabe como é que é, 

é uma coisa assim que eu sinto muito. Porque lá na beira do rio, nós num tinha 

medo dessas coisa, sabe. Nós pegava, eu vinha pra casa dum amigo meu, 

chegava dez hora da noite, onze hora da noite, conversano, tudo pertinho, todo 

mundo era amigo, hoje não, hoje eu num posso fazê isso. Eu num vô saí daqui 

no carro, e ir praculá e vim, tem essas portera, e eu tenho medo que eu num 

sei, o tanto de vagabundo que tem nessas estrada, então, ali, pra você vê, ali, 

aquela portera hoje, eu deixei aberto, porque você vinha pra cá e o cara vinha 

compra melancia e eu deixei aberto, mas é no cadiado. É no cadiado direto. 

Ela num é aberta essa portera, porque se entrá uma pessoa, que nós sabe que 

tá no cadiado, e o cara entra, aí já é uma suspeita né, né verdade? 

Essa preocupação vocês não tinham lá, né? 

Não! Que conversa rapaz, a minha mulhé, eu saia, ia pra ô pescá, ou alguma 

coisa parecida assim, ficava em casa sozinha tranquila, não existia medo, de 

nada, nada, e nunca apareceu porque te medo. Aqui, não, a coisa é diferente 

viu, mudô tudo. Ó Gadelha, aquela vida que nós tinha, do riberinho, ela é uma 

coisa muito... eu num sei nem explica, assim, muito chocante, pro cara que 

larga, porque o cara se aclimata ali, amanhece o dia, olhano pro rio, se quisé ir 

pesca tem onde, você vive uma vida que sabe como é que é, é difícil até de 

explica. Aqui não, aqui, hoje nóis num tem onde pesca, nós num tem onde 

pesca, se vai pescá, é domingo trazado, vei um pessoal aqui, butaro a vuadera, 

pegaro foro praculá pescá, pegaro uns pexinho, pa banda lá do Riacho Azul né, 
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pa banda de lá. Ali, na bera do rio não. Hoje, se eu quisé come um pexe 

diferente, eu crio pexe, mas se eu quisé comê um dorado, eu tenho que ir 

compra. Lá, eu pegava pá cumê e pá vendê.   

A mudança, eu falo mermo, mudança é cruel...aqui, eu acredito que eu num vô 

mais pra canto nenhum. Até o dia que Deus permiti a minha vida, e eu parti pro 

otro lado. Onde eu morava mermo, aonde eu morava, tá no fundo, muito fundo, 

a represa, Gadelha, tá no meio daquela serra. Engoliu tudo. Engoliu tudo, tudo.  

Teve uma diferença muito grande pra mim, que eu já falei pra eles. Cê veja 

bem, a diferença, mas num foi só minha não, teve eu, teve otras pessoa. O 

pessoal da Riacho Azul, eles tiraro eles, tiraro eles, dero terra, dero casa, dero 

tratô, dero três ano dando assistência que nem calcário, adubo, isso tudo, pra 

eles trabalhá, pra eles se erguê sabe...três ano, se num me engano foi três 

ano, porque terminô o ano passado, então, nós num tivemo isso. Nóis num 

tivemo isso. Além deles não gastaro nada comigo, porque eles num compraro 

terra pra mim dá, entendeu, mas eu também digo graças a Deus que eu tinha, 

por exemplo, assim, comprava uma fazenda, pá butá os assentado né, então 

fulano pego vinte ectares, outro pego trinta, outro pego oito...otro pego casa e 

tal que as vezes nem tinha casa. Nem tinha casa, morava num casebrezim de 

madera, mas ganho uma casa, cum tudo prontinho.  

Bom, eu ganhei porque eu já tinha. Eu ganhei minha casa, essa casa aqui, 

porque eu já tinha casa. Quando eles me encontraro eu tinha tudo, eu tinha 

casa, eu tinha água incanada, eu tinha estrada, eu tinha tudo eu tinha. Então, o 

que eles fizero, envês deles me dá o dinhero, não, vô te dá setenta mil nessa 

casa seu Roseno que nem veio 72 mil, pela minha casa, 52, eu falei, não eu 

não quero esse dinhero. Eu quero que faça casa pra mim. Não quero esse 

dinhero da minha casa, eu não quero esse dinhero da minha casa eu não 

quero. Então, eu não quero, e assinemo contrato e tal fizemo. Sobre isso, eu 

num tenho que reclamá, sabe, fizero minha casa boa, aí, num tenho nada que 

reclamá. Agora, o que eu digo, a diferença foi isso, eu digo por que, porque que 

seu eu, eles num chegaro a dizê assim, seu Roseno, nóis vamo te ajuda isso 

aqui, nóis vamu te dá um tratô, dá uma assistência, nóis vamu te dá um 

calcário, nóis vamu te dá um adubo, pra você trabalhá cum seus filho, nóis num 
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tivemo esse direito. Mas num foi só eu num tive, teve eu, teve o Valdeci, ali, 

agora, eu num sei qual é o sistema deles, sabe, esse sistema, eu num sei, eu 

sei que eu num tive esse direito.  

Hoje, eu sei o que é uma usina, mas ante eu num sabia, o quê que significava 

uma usina. Hoje, se eu caísse na coisa, eu já era mais ou meno um professô, 

não num é assim não... 

Então, nóis num sabia, ninguém sabia, nem a metade o quê que significava 

uma usina. Hoje, todo mundo tá aí. 

Quando ia a reunião, a história era otra, e pá pá e pô pô, que eu fui em várias 

reunião e tá e tá, mas num foi bem por aí. A coisa num foi bem por aí.  

Tem dia assim, que me dá uma saudade tão grande, vixi... cê é doido? Eu 

nunca vô esquecê, nunca, nunca, nunca, eu nunca vô esquecê. As vezes eu tô 

deitado assim, mais é dia de domingo, mais a saudade bate dia de domingo. 

Quando eu vô no Cainágua, Porto Velho, eu vô ali no Cainágua, se eu fô em 

Porto Velho e num fô no Cainágua, eu num fui na cidade. E ali, eu olho o meu 

caminho o meu trajetório, aonde que era o meu motô, ta aí, ó, ta aí, isso aí era 

o meu carro, e a voadera era uma que tá ali, dentro duma canoa. Quinze 

minuto, do Cainágua pá minha casa. Quinze minuto. Márapáz, era um fiapo.  

Quinze minuto, eu tava no meu porto. Eu vô lá em Santo Antônio... Você já foi 

naquela igreja? Que a usina fica de frente, tem uma turbina cuma força dágua, 

que quando ela tá soltano, ela bate naquela pedra que chega, chega chuvê, cê 

já viu quando ela tá dando... ainda num viu? Nossa senhora! 

Ela chega batê de frente aquela igreja assim que chove, chuvisca assim ó, 

aquele sereno, que você pensa que... a força, é tanta força que ela dá. Ali era 

meu caminho Gadelha, meu não, nosso.  

Quando eu vô ali, já tá cum duas vezes que eu vô lá no cemitério, vê meu pai, 

e chega lá, eu vô direto lá, eu dexo o carro lá, e fico sentado em cima duma 

pedra olhando, aquilo ali, sabe cumé que é, parece que... me dá uma saudade 

deu passá ali. 
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Meu pai morreu o ano passado. Meu pai foi uma pessoa que ele sentiu muito, 

ainda mais quando a minha irmã foi embora pa Ariquemes. O Zé Riqueta, tu 

lembra dele? Ele morava lá naquele alto, que eles vendero, foro pa Ariquemes, 

compraro uma fazenda lá em Ariquemes, e mora em Ariquemes, ele tá vindo 

pra cá hoje. Então, quando minha irmã foi, meu pai sofreu muito. Ele adoeceu 

do coração, e ficô, ficô, meu pai morreu rápido. Você acredita que meu pai 

janto, pexe cozido, ou ele comia um pexim cozido de noite, ou um mingau, era 

a comida dele. Botei a janta, ele janto, que era eu que botava. E foi dormi, mas 

eu tinha muito coidado, ele passava o dia naquela casa lá, ó, mas de noite era 

aqui em casa, ele jantava e tinha o quarto dele, o quarto dele aí, né. Então, o 

quarto dele aqui, a porta do banheiro aqui, então, toda madrugada, eu me 

levantava e se eu visse ele orando, eu num ia no quarto dele, eu sabia que ele 

tava orando, mas se eu via ele calado, eu ia. Ia lá e chamava pai, tal, 

convesava com ele, e ele perguntava que hora é meu filho? Não, é cedo, vá 

dormi... 

Eu me acordei, fui lá no banhero... calado, né. Eu abri a porta, tinha a cama e a 

rede, ele se deitava na rede, aí eu olhei, e nada, pai, e nada. Ai, eu endoidei, ó. 

Deu alguma coisa no meu pai. Foi uma pancada. Ali, eu já encontrei meu pai, 

era três hora da manhã, três hora da madrugada, Gadelha. É... já encontrei ele 

morto, porque ele tava só suspirando. A pancada que deu foi tufi, né, já dexô 

ele sem noção. Mas ai eu conheci, ai levemo ele po hospital e tal, de 

madrugada, manheceu o dia, eu falei meu pai tá morto, num deu otra. Foi de 

sábado, pa domingo, segunda-feira, onze hora ele morreu, vei uma pancada 

só, tófi. 

Eu tentei numa piscicultura, cria pexe num é, num foi o que eu pensei. Não foi 

o que eu pensei. Ela fica muito cara, e num dexa quase, num dexa nada. Tem 

um amigo da gente que diz, ele falô, não Zé, o pexe é o único que ainda dexa 

30 por cento, eu num tô concordando que dexe, e olha Gadelha, ocê trabalhá o 

ano todo, comprando ração cara, pa dá pra pexe, jogando ração, trabalhando o 

dia todo com aquele comprimisso, pá no fim, fica 20%, eu pra mim, isso é muito 

poco. Não é, num tá certo, você faz por que faz, eu por exemplo assim, essa 

minha piscicultura eu, eu financiei, ela tá me dando trabalho a pagá, entendeu 

como é que é? Aí, o que é que a gente faz, trabalha cum roça, faz farinha, isso 
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eu já era acustumado. Tem que tê, tem que tê, eu já tinha, eu só fiz trazê pra 

cá, né. 

Aí, o que é que faz, faz farinha, ai, agora, eu primero pranto, e fazê um projeto 

de prantá melancia que é um jogo rápido, sabe, é noventa dia. Vende, vende, 

que em qualqué canto que tu botá vende rápido. Se, eu fui onte mais o 

Leandro, butei 45 melancia na caminhoneta, levei lá no Cainágua, vendi, aonde 

tu chega que tu pára, é melancia pá vende? É! 

Mas é uma coisa que eu num pretendo dexá de prantá viu, é uma ajuda rápida. 

Num é pá inricá, mas é pa ajudá. Eu sô aposentado, mas você sabe que um 

salário num dá pra nada, os custo da gente, num dá pra nada. Então, tem que 

tê alguma coisa pra ajudá, tem que tê. Enquanto eu pudé trabalhá ainda, eu 

trabalho cum meus filho, trabalho.  

Aquela saudade da bera do rio, eu posso dura cem ano, eu nunca esqueço. Vô 

te falá (silêncio...)  

ENTREVISTA COM LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA  

Depois que a senhora saiu da comunidade de São Domi ngos, já tem sete 

anos, como é que é a sua vida? A senhora tem muito contato com o rio? 

Minha casa fica mei perto assim, fica perto do ri. 

Hoje, se trabalha com pesca lá? 

É... o pessoal pesca, todo mundo pesca lá. Meu fi sempre vai pra lá, esse 

mininu.  

Tem fartura de peixe? 

Tem nada, tá ruim de pexe. Era um monte de draga, era draga, draga, draga, 

que a polícia vei botá pra fora. Eles foro embora, mas cumeçô ir de novo pra lá. 

Uma zuada doida de noite, o pexe tem medo né. E aí, é muito ruim de pexe. Eu 

moro lá, mas não é bom não. Meu terreno ninguém num pode prantá nada. Eu 

prantei muita coisa, mas agora no verão tão morrendo tudo, e a terra num 

presta pra prantá nada, nada, nada. 
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A senhora tá com quantos anos hoje? 

Eu tô cum 82 ano, vou fazê 83, dia 20 de outubro eu compreto 83 ano. 

E se a senhora, hoje mesmo, com a idade que a senho ra tem, pudesse 

plantar alguma coisa, a senhora plantaria? 

Prantava. Eu pranto! Eu tenho muita coisa prantada, mas cum esse verão, já 

morrero a metade. Prantei muita coisa, meus pé de manga era carregado, 

carregado de manga, pupunha, tudo eu prantei, côco, eu prantei uns 5 pé de 

côco ou mais. 

Qual foi a principal mudança na vida senhora depois  que a senhora saiu 

da comunidade, dona Lúcia? 

Meu irmão, a mudança num foi muito boa não. Eu vivia duente assim, tô lá 

porque eu gosto de tá no mato sabe, eu num gosto da cidade. Se eu vim pra 

cidade eu adueço. E lá não, eu tô tranquila na minha casa, eu moro sozinha na 

minha casa lá, minha casa lá é boazinha, toda de alvenaria, toda pintadinha, 

tudo, tem 3 quarto, um banhero bom, tudo. Fico tranquila lá. Só que é muito 

ruim, eu só vivo mais é doente, essa minhas perna meu irmão, ó, tudo inchada. 

Toda as dua, sinto drumente minhas perna, sinto drumente, drumente mermo, 

que eu ando patinando assim. Eu tenho até uma bengalinha que eu ando 

praqui praculá cum aquela bengala. Tem tempo que eu tô ruim, ruim, eu ligo 

pro mininu mi busca, ele vem, vai me busca, eu passo dois, três dia, e eu vô mi 

imbora de novo pra lá. Amanhã, eu já vô. 

Viver na comunidade de São Domingos era bom né? 

Mais meu irmão, que nem aquele lugar ali, eu acho que num existe mais não. 

Meu irmão se fosse num lugar bom mermo, a gente trabaiano, prantano, a 

gente conseguia, só que lá pra consigui, do jeito que tinha lá, era roça, tinha 

casa de farinha, tinha gado, tinha cavalo, tinha tudo. Hoje em dia, num tem 

nada. Metade do meu gado com a barrage foi embora. Quem é que podia botá 

os bicho no curral?  Ninguém. O pessoal já tava trabaiano, já tinha que saí 

mermo, o gado tomô a rodage, foi embora.  
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Daquilo que a senhora tinha naquele tempo, o que é que a senhora tem 

hoje? 

Eu num tenho nadinha meu irmão. Eu num tenho nada, só minha casa, e 

alguma coisinha que eu tenho. Mais dizê que eu tenho muita coisa, eu num 

tenho não. 

Tudo é difícil, porque lá é muito ruim. Meu filho toda vez num pode ir lá comigo. 

Às vezes eu preciso duma coisa, às vezes eu preciso duma coisa, assim, às 

vezes ele num tem a gasolina, pra dexá as coisa pra mim. Aí, às vezes eu 

compro lá mermo, só que é mais caro. Mas eu sô uma pessoa que moro só, 

tudo dá, pra mim, tudo dá. 

E quando a senhora precisa ir ao médico? 

Tem a ponte, mas o posto de saúde lá, tem dotor lá, tem dotora, tudo lá, só que 

é ruim pra im ir a pé, eu num vô, eu tenho que pagá o carro pá pessoa me levar 

lá. Tem médico de manhã e de tarde. Eu até me consultei lá, agora recebi meu 

ixame, e aí amanhã vô levá meu exame. 

Deus o livre, muito ruim. Difícil, difícil, ainda hoje, a gente num acustuma, a 

gente tá porque tem que vivê mermo. Últimos dias de vida também. Já tá pra 

terminá, já tô muito veia de mais. 

O que é que a senhora não gosta na cidade? 

É muito quente de mais meu irmão, eu num mi dô. Sô acustumada tá andano 

praqui praculá, e lá na casa dele (o filho), eu num ando pra canto nenhum, que 

ele num qué porque tem medo, do carro me pegá por aí. Nossa senhora! Aqui 

é muito quente! Lá não, porque eu fiz uma área bem grande que nem essa aqui 

ó, aí eu armo minha rede, fico mi imbalano, criano meus bichim, que eu crio um 

bucado de galinha. 

O que é que a senhora tem plantado de fruteiras? 

Meu irmão tem muita coisa, tem côco, tem uns 5 pé de côco, tem manga, tem 

pupunha, tem açaí, tem aquela otra, abacaba, tem um bucado de coisa.  

Mas isso tudo produz? 
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Já tá produzindo, mas, agora, com esse verão, morreu a maió parte. Os bicho 

carrega cada cacho, ó, os açaí era uns cacho ó, enorme assim, bem grandão, 

mas devido a quintura, secô, sigurô, mas aí, não amoleceu. 

O que a senhora tinha plantado lá na comunidade de São Domingos que a 

senhora não conseguiu plantar aqui? 

Meu irmão, eu prantei tudo, o negóço é que a terra num presta. Prantei tudo de 

novo, mais! 7 ano é muita coisa. O negóço é que morreu, agora cum verão, 

morreu muita coisa, e a terra já num presta. Tem uns pé de côco que tem uns 4 

ano, eu acho que tá destamanho assim, num vai avante não.  

Eu tinha um cercado assim, que eu tinha feito, prantei uns pé de bananeira, eu 

tirava cada uns cacho de banana cumprida né? Lá (em São Domingos) eu 

tinha muita coisa! 

Eu prantei tudo de novo, mas num vai avante, a terra num presta. E num é só 

no meu lugar não, na casa dos pessoal tudo por lá.  

 

ENTREVISTA COM LUCINEI MONTEIRO DO NASCIMENTO  

Essa nova moradia substitui o lugar que vocês tinha m antes? 

Um pouco né. Sobre moradia, pa gente morá lá era melhó né, porque aqui a 

bera é duma estrada é muita puera, muita coisa, lá num tinha assim. Num 

existia puera , só era o rio mermo, num tinha puera igual tem aqui, aqui é um 

pueral doido. Mais sobre mora aqui também é bom. Num tem negóço de 

assalto, num tem nada também né, do mermo jeito de lá, lá também era assim.  

Você prefere aqui, ou lá? (São Domingos) 

Pa morá ou pra trabalhá? 

Por que? Qual a diferença? 

Pra trabalhá, aqui é melhó. E pa mora, lá é melhó. 

Por que aqui pra trabalhá é melhor? 
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Por causa do acesso. Aqui tem a estrada e lá num tinha a estrada. Tinha que 

descê o barranco com a farinha e subi lá no Cainágua.  

Mas, e se vocês ainda morassem lá, hoje, a ponte nã o ajudaria? 

Não, porque lá num tinha estrada. Hoje, tem né, mas antigamente num tinha. 

Essa estrada foi aberta por causa daqui? 

Foi. Foi aberta pela Santo Antônio. Num existia essa estrada. 

E, hoje, como é viver aqui e trabalhar? 

É bom. Pa trabalhá aqui é bom. Mudô muita coisa, bastante, e pra melhó. 

E o que vocês plantam aqui? 

Mandioca, só mandioca. 

A terra num é boa pra plantar outras coisas, ou voc ês que não querem 

plantar outras coisas? 

A terra num era muito boa, só que aí eles deram muito calcário pra nóis, adubo, 

é ... composto orgânico, tudo eles dero pra nóis,  assistência técnica, tudo nóis 

fizemo. 

Faz quanto tempo que vocês estão morando aqui?  

Cinco ano, vai fazê agora dia 24 de novembro. 

Como foi a saída de vocês da comunidade, vocês lemb ram como foi o 

último dia? 

Sim, até hoje. Foi muita tristeza. Aqui num tem mais pexe, é poco demais, e é 

muito concorrido demais, é muita gente. Aí, só que num tem, num dá pa mim 

pescá. Pexe mermo, aqui, pa gente sobrevivê de pexe, lá de cima da cachoera 

aqui  num dá não. Sobre a pesca, tirô o nosso lazê né. Durante 5 ano, nóis 

nunca pescô aqui. O mais difícil foi a pessoa se adaptá aqui né. Se acustumá, 

agora, depois que se acustuma. Mas no cumeço, durante um ano, pá pudê se 

acustumá foi difíci.  
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ENTREVISTA COM NATANAEL OLIVEIRA 

Nesses sete anos, o que foi mais difícil pra você, como filho e como ex-

morador da comunidade? 

Principalmente Gadelha, a questão financeira tem sido bem difícil né. Por que? 

Porque lá, nós tínhamos tudo. Nós tínhamos peixe, nós tínhamos galinha, nós 

tínhamos gado, é... se precisasse, uma caça nós tinha, coisas que aqui  não 

tem. Se a gente precisar de alguma coisa, tudo é comprado aqui na cidade. 

Minha mãe que ainda cria algumas galinhas né, o terreno é bem menor, então 

ela cria algumas galinha, mas lá não, por exemplo, quando eu ia daqui da 

cidade pra lá, eu trazia cinco, dez, quinze quilos de pexe, dependendo da 

quantidade de peixe que eu achava necessário eu trazia, da melhor qualidade, 

sem gastar um centavo. Hoje, se eu quiser eu tenho que comprá. Esses dias 

mesmo eu fui na fera, chegano lá, tinha uns pacus bunito, eu perguntei: quanto 

que é o quilo do pacu? O rapaz: quinze reais. Só que um pacu dava um quilo 

né, aí se eu fosse comprá dois pacu, imagina aí, e pra constatá isso você pode 

até fazê uma visita, só pra tua orientação, vê como é que é. E isso tudo eu 

tinha lá, nós tínhamos lá, chegava lá pegava um bucado. A empresa prometeu 

que ia nos doá uma certa quantidade de pexe, durante determinado tempo, 

nunca deu uma sardinha pra nós. Ia transpor o pexe do lago que tinha lá, lago 

que tinha atrás da vila, nunca transpôs uma piaba, digamos assim né.  Então, 

ficô difícil, quem qué, tem que comprá e compra caro. 

Eu já me acordei várias vezes na noite chorando, é... sabe aquela saudade, 

aquela coisa que ocorre quando você perde um parente, aquela pessoa que 

você ama? É a sensação que você sente ao perdê um local que você ama, que 

você gosta né, você perdeu não por querer, você foi forçado a deixar aquilo pra 

trás. Então, alí, a gente tinha os amigos, a gente tinha espaço, se não queria 

incomodar alguém, no final de semana, ia caminhá né, ia pescá, hoje eu não 

tenho mais isso. Na cidade, a gente tá vendo que a vida tá ficando cada vez 

mais difícil né, a gente não tem isso, essa liberdade né, e lá a gente tinha tudo 

isso. Se precisasse de uma farinha, cê ia ali, um amigo tava fazendo: ê me 

arruma ai um pôco de farinha, aê  pegava no forno lá quentinha., te dava dois, 

três, quatro litros de farinha, levava pra casa. Coisa que se precisar na cidade 
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você tem que comprá caro, cinco, seis, dependendo da quantidade. Tudo no 

comprá. 

Natanael, alguma coisa, daquele tempo, vocês conseg uem manter hoje? 

Alguma coisa que não se perdeu?  

É difícil né. Imaginá algo que eu possa dizer porque foi uma mudança tão 

grande né, que a gente não consegue dizer, eu por exemplo, acho que eu não 

consigo identificá algo que não se perdeu, daquilo que existia lá. Eu vô dizê, a 

boa amizade.  O bom amigo. Os relacionamento, aquele que te dá conselho. 

Eu acho que é o que não se perdeu. O bom amigo, o caráter daquelas 

pessoas, que não tem como se explicá né. Pessoa de palavra que chegava e 

falava, ê, hora tal eu vô tá aqui na tua casa pra gente fazê aqueles trabalhos 

tal, isso a gente não perdeu. Essas pessoas ainda existem. 

Os responsáveis pela usina faltaram com alguma assi stência? 

Faltam, eles faltam. No meu ponto de vista, pessoas como a minha mãe e 

outras pessoas que já se foram deviam tê assim uma assistência muito mais 

ampla, principalmente, psicológica né, porque pessoas de idade, nós pessoas 

mais jovens já sentem, imagina você tirá uma pessoa de idade de seu habitat 

natural, tá tirando a pessoa daquela casa que já morô 40, 50 ano naquele local, 

né. É uma perca muito grande, tanto psicológica, como em outros fatores, né. E 

isso aí, eles deram muito pouco acompanhamento. Acho que era um 

acompanhamento que era pra tê até ...  

O poder público se omitiu, se calô, não, ninguém, eu não lembro de tê chegado 

na casa de alguém lá, até mesmo na minha, alguém do ministério público, ou 

federal, pra chegá, sentá, conversá cumé que tá seno, quê que tá seno, ou 

intervir em alguma coisa que visse que estava errado. Não vi em nenhuma das 

ocasiões. Quando ia alguém era sempre lá na reunião, da reunião mesmo 

voltava. Isso eu achava que não era adequado porque cada família é um caso 

né, então cada caso tem que sê resolvido de uma forma mais adequada. 

Eu gostaria de saber o que você adquiriu, o quê voc ê conseguiu fazer, 

depois da saída da comunidade. 
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No decorrê da nossa saída, eu morava de aluguel, na cidade, mas sempre 

estava lá, eu nunca estive cem por cento ausente né. Feriados, finais de 

semana, dificilmente eu faltava um lá no sítio, sempre estava por lá. Quando 

podia, sempre estava por lá. Então, na nossa saída, quando eu recebi uma 

parte da indenização, o meu desejo era de saí do aluguel, então com esse 

dinheiro que recebi, que a minha mãe recebeu num dava só pra mim comprá 

uma casa onde eu imaginava, porque num podia comprá uma casa muito 

distante do centro, da beira do rio, porque ia fica distante pra ela, então a gente 

se organizô, peguei o meu dinheiro, e o dela, e disse: mãe, vamos comprá uma 

casa, aqui no bairro, mais próximo do centro, pra fica mais fácil pra conduzi ela, 

mais perto, digamos assim, de tudo no centro, né.  Aí foi que a gente pegô e 

comprô uma casa. Compramo uma casa. Nesse decorrê também eu percebi 

também que a gente num tinha mais acesso a barco, num tinha como comprá 

um barco porque num tinha onde dexá. E aí foi que surgiu a ideia da gente 

comprá um carro – mãe vamos comprá um carro cum esse dinheiro? Porque 

se a gente comprá um carro, eu vô tá beneficiando a senhora e a gente, a 

minha família também. Vamu está se beneficiando nisso né. E vô tê como levá 

a senhora, se tivé que comprá uma coisa eu levo no carro, e quem adquiriu o 

carro também nessa época. Então, o dinhero basicamente que a gente pegô da 

usina foi gasto em cima disso né. A casa que ela tem lá na vila não foi assim 

uma casa doada. Ela teve que retirá da indenização dela, foi um dinhero que 

ela teve que retirá da indenização, tem documento comprovando lá, assinado, 

e pesô porque foi um dinhero que ela poderia tê investido em outra coisa. Não 

foi doada a casa dela, foi descontado o valor da indenização pra ela tê a casa 

dela lá na vila.  

 

 

 

 

 

 


