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RESUMO 
 

A partir da perspectiva pós-colonial nos propomos a analisar o período histórico 
da exploração da borracha no Território do Guaporé, já no seu segundo ciclo, 
portanto, século XX durante a 2ª Guerra Mundial e sua relação com o processo 
de colonização e seus mecanismos de dominação. A pesquisa se dá a partir de 
um corpus determinado que representa um fragmento dos fatos e pensamentos 
que circulavam naquele período através de uma carta cujo autor é o piloto 
norte americano McHenry, para seu amigo brasileiro Aluízio Ferreira, primeiro 
Diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em Porto Velho. Pretendemos, a 
partir da análise desta carta, reconstruir um pedaço da nossa história local que 
revela como se deu o contato entre as pessoas que já habitavam esta região e 
os demais que para cá vieram com o intuito de buscar melhores condições de 
vida, de enriquecer ou de servir aos interesses de seu país de origem. Este 
trabalho tem por escopo teórico a crítica pós colonialista sustentada pelos 
autores: Edward Said, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Gayatri Spyvak, Bill 
Ashcroft, Memmi, Stuart Hall, Neide Gondim, Santiago Castro-Gómez, Walter 
Mignolo, Aníbal Quijano e outros que se debruçaram sobre antigas e novas 
formas de dominação. Trata-se de uma pesquisa documental de caráter 
qualitativo a partir do uso da metodologia da análise de conteúdo. A hipótese 
pesquisada versa sobre a utilização do mesmo modus operandi dos processos 
de colonização e mecanismos de dominação no Território do Guaporé tal como 
ocorreu nos séculos XIX e XX em países como África e Índia. Chegamos à 
conclusão de que pela perspectiva pós-colonial, o processo de colonização das 
terras do Território do Guaporé foi semelhantes a outros modelos de 
colonização de países do chamado terceiro mundo, com exploração das 
riquezas minerais e do povo nativo por meio de mecanismos compostos por 
aparelhamento ideológico complexo, através de um colonialismo 
epistemológico, do poderio militar, emprego de altos recursos financeiros 
estrangeiros, forte aparato tecnológico, manipulação de informações, uso da 
religião e como consequência uma deculturação e desfiliação identitária de 
povos tradicionais. Uma imposição cultural excludente e discriminatória. 

Palavras-chave: Carta; Território do Guaporé; Colonização; Pós-colonialismo; 
mecanismos de dominação.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
From a postcolonial perspective, we propose to analyze the historical period of 
the exploitation of rubber in the Guaporé Territory, already in its second cycle, 
therefore, the twentieth century during World War II and its relation with the 
colonization process and its mechanisms of domination. The research comes 
from a particular corpus that represents a fragment of the facts and thoughts 
that circulated in that period through a letter whose author is the American pilot 
McHenry, to his Brazilian friend Aluízio Ferreira, first Director of the Madeira 
Mamoré Railroad , in Porto Velho. We intend, from the analysis of this letter, to 
reconstruct a piece of our local history that reveals how contact was made 
between the people who already lived in this region and the others who came 
here with the intention of seeking better living conditions, of enriching or serve 
the interests of their country of origin. This work has as theoretical scope the 
post-colonialist critique supported by the authors: Edward Said, Aimé Césaire, 
Frantz Fanon, Gayatri Spyvak, Bill Ashcroft, Memmi, Stuart Hall, Neide Gondim, 
Santiago Castro-Gómez, Walter Mignolo, Aníbal Quijano and others who they 
looked at old and new forms of domination. This is a qualitative documentary 
research based on the use of content analysis methodology. The hypothesis is 
related to the use of the same modus operandi of the processes of colonization 
and mechanisms of domination in the Territory of the Guaporé as occurred in 
the 19th and 20th centuries in countries like Africa and India. We conclude that 
from the postcolonial perspective, the process of colonization of the lands of the 
Guaporé Territory was similar to other models of colonization of countries of the 
so-called third world, with exploitation of mineral wealth and native people 
through mechanisms composed by complex ideological rigidity, through 
epistemological colonialism, military power, employment of foreign financial 
resources, a strong technological apparatus, manipulation of information, use of 
religion, and as a consequence a deculturation and identity separation of 
traditional peoples. An exclusionary and discriminatory cultural imposition. 
 
Keywords: Letter; Territory of Guaporé; Colonization; Postcolonialism; 
mechanisms of domination. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nossa pesquisa teve início muito antes do mestrado, em 2009 nos 

arquivos do Museu do “Prédio do Relógio” em Porto Velho, onde buscávamos 

material para escrevermos um roteiro teatral. Hoje esse arquivo encontra-se no 

Centro de Documentação do Estado-CEDOC, no antigo Palácio do Governo da 

capital.  Dentre o vasto material pesquisado algumas cartas trocadas entre o 

coronel Aluízio Ferreira, primeiro governador do Território do Guaporé – hoje 

Estado de Rondônia e o Marechal Rondon, dentre outros amigos de Aluízio, 

cativaram nosso interesse.  

Estas cartas foram doadas pelo próprio Aluízio Ferreira ao 

Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura, 

Divisão do Patrimônio Histórico e Cultural conforme consta no jornal O 

Guaporé de 17 de fevereiro de 1980 pelas mãos da Professora Yêda Pinheiro 

Borzakov. Foram 12 quilogramas de cartas trocadas. Embora esse material 

não tenha sido utilizado naquela oportunidade para o fim a que nos 

propúnhamos, as cópias das cartas ficaram na gaveta clamando por 

publicação. E a oportunidade surge então agora, no Mestrado em Letras da 

UNIR para que venha à luz esse arquivo conhecido de poucos e que revela 

uma participação efetiva do nosso Estado de Rondônia no esforço de guerra 

onde o Brasil foi aliado dos Estados Unidos, na 2ª Grande Guerra Mundial.   

A estrela do momento era então a “borracha” e o plano político traçado 

entre Getúlio Vargas, Presidente do Brasil, e Delano Roosevelt, Presidente dos 

Estados Unidos, era seu escoamento por meio da icônica Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré da qual Aluízio Ferreira foi o primeiro diretor após esta ter 

sido assumida pelo Governo Federal. 

Dentre muitas revelações e descobertas com a leitura daquele material, 

o que nos chamou especial atenção foram as cartas trocadas com um 

personagem chamado capitão McHenry, sobre quem sabemos muito pouco.  

 A partir das correspondências o que se sabe sobre ele, é que se trata 

de um engenheiro de vôo norte americano que serviu em Rondônia, na RDC – 
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Rubber Development Corporation, durante o período da segunda guerra 

mundial pilotando hidroaviões PBY, os  chamados “Catalinas”, transportando 

borracha, mantimentos e passageiros nos seringais e que escreveu um livro 

intitulado “Three Days in July”, onde narra suas impressões sobre o povo 

brasileiro e a viagem num PBY com Aluízio Ferreira.  

Infelizmente, nós não tivemos acesso ao livro, apenas referências a ele 

numa carta-resposta de Aluízio datada de 15 de abril de 1970 e, numa segunda 

carta de 6 de maio de 1971, onde lemos o seguinte trecho que nos sugere que 

Aluízio foi salvo por McHenry de algum perigo iminente de morte, tornando-se 

assim um amigo pessoal, eis o trecho final da carta ipsis litteris: 

“Eu estou certo somente (I AM SURE ONLY) que eu nasci (I AM 
BORN) no lago ‘Grummán” (GRUMMAN LAKE) no mês de julho de 
1945 (IN JULY, 1945) e que o parteiro (OBSTETRICIAN) foi você ( 
HAS BEEN YOU)... 
Seu amigo de sempre ( I REMAIN AS EVER) 
Aluízio Ferreira” (carta de 6 de maio de 1971). 

 

O lago Grumman, segundo a carta de Aluízio fica localizado em território 

boliviano a duas milhas da margem esquerda do rio Guaporé.  

Este personagem norte-americano, McHenry, que não entrou para os 

anais da nossa história, tornou-se amigo de Aluízio Ferreira, a quem admirava 

profundamente. É possível perceber na carta que selecionamos como amostra 

para analisar, por ser a maior delas, 44 laudas datilografadas no total, o forte 

elo que o ligava ao brasileiro em função das aventuras que viveram na selva e 

as opiniões que compartilhavam acerca dos seringalistas, de outros políticos e 

dos desafios que enfrentavam para o cumprimento da missão de extrair e 

exportar a borracha para os Estados Unidos. Mas, além dessa amizade, a carta 

nos revela a partir da análise de alguns de seus excertos e sob a perspectiva 

pós-colonial, uma ideologia predominantemente imperialista dos norte-

americanos sobre os brasileiros e sobretudo, nortistas. 

Embora o autor da carta revele um sentimento profundo de apreço pela 

região e as experiências aqui vividas que marcaram profundamente a sua vida, 

ele deixa transparecer em diversos momentos a sua revolta com a forma como 

os caboclos e seringueiros eram tratados tanto por estrangeiros quanto por 

brasileiros, demonstra revolta contra seringalistas a quem chama de corruptos 
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e ladrões e bem assim, com relação aos “junketers” americanos cuja função 

era inspecionar os seringais mas, na verdade, vinham se divertir e 

demonstravam uma total ignorância sobre a realidade da região, prepotência 

sobre os nativos e extrema ganância, o que custou muitas vidas e muito 

desperdício.  

Outra questão que fica evidenciada a partir da leitura da carta é a 

imposição política e econômica dos Estados Unidos no período do presidente 

Roosevelt sobre o Brasil de Getúlio Vargas. Os arquivos de Washington onde o 

autor pesquisou sobre a corporação de desenvolvimento da borracha (RDC) 

guarda muito mais informações sobre este período em Rondônia do que os 

nossos arquivos. Evidencia-se uma predominância, um controle, um poder 

estrangeiro exercido sobre os campos econômico, cultural e político nacionais 

e regionais. 

O relevante nesta pesquisa de análise da narrativa documental e 

qualitativa é percebermos através da materialidade do discurso, que os 

mecanismos de dominação e aculturação de um povo, nesse caso do nortista, 

às vezes revelado de modo explícito na carta, outras de modo transverso ou 

opaco é o mesmo utilizado em outros territórios colonizados por grandes 

potências e que repercute até os dias atuais. Por meio da metodologia da 

análise de conteúdo e sob a perspectiva pós-colonial pretendemos preencher 

uma lacuna sobre a participação do Território do Guaporé no período histórico 

da segunda grande guerra mundial, e o modo de colonização que se deu 

durante o processo de exploração da borracha.  

Pretendemos testar e comprovar a hipótese de que os mecanismos de 

dominação presentes na narrativa da carta são os mesmos identificados pela 

corrente pós-colonialista em outros territórios colonizados como África, Índia e 

as Américas. 

E assim, demonstrar como se deu a construção de uma ideologia 

colonizadora, onde “os de fora” são considerados melhores que “os daqui”; os 

mecanismos invisíveis de dominação, como a absoluta ausência do ensino da 

língua e cultura indígena nas escolas; a aparelhagem colonizadora tal como a 

obrigatoriedade do ensino do idioma inglês em todas as escolas públicas e 
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privadas; a coabitação de dois grupos antagônicos: o colonizador e o 

colonizado e ainda, suas influências na nossa cultura até os dias atuais.  

Tendo por fundamento a corrente de pensamento pós-colonialista e o 

trabalho desenvolvido pelos seguintes representantes teóricos do segmento: 

Said, Fanon, Memmi, Spivak, Césaire, e tantos outros estudiosos da américa 

do sul como Walter Mignolo, Quijano e Neide Gondim, que nortearam os rumos 

da pesquisa. 

A perspectiva que se lança sobre o corpus deste trabalho parte, 

portanto, de um conceito: o pós colonialismo, como o definiu Roberto Pontual: 

               [...] um fenômeno que teve início na segunda metade do século XIX, 
após a divisão do mundo entre as grandes potências europeias, a 
partir do qual a dominação política dá lugar a um domínio exercido no 
campo econômico, ou seja, o fim do domínio ostensivo e a criação de 
uma nova nação autogovernada tem sido acompanhada, em muitos 
casos, pela permanência subjacente de um domínio econômico, tão 
ou mais profundo e alienante que o de caráter político. (MEMMI,1967, 
Prefácio,s/n)

1
: 

                   

É a partir desse olhar, que buscaremos identificar os traços de aspectos 

colonizadores vigentes naquele período da exploração da borracha em 

Rondônia a partir de trechos do discurso e análise de arquivo da época, a fim 

de buscar respostas para a pergunta que o próprio McHenry fez a outro norte 

americano que aqui se encontrava em missão da RDC: “Ora, que diabos, 

Kendal, se você não gosta daqui por que não dá o fora?”.   

Memmi nos aponta a inequívoca resposta a essa pergunta afirmando 

que o propósito do colonizador após a divisão do mundo tem sido 

precipuamente econômico e a forma de colonização se caracteriza por:  

Explorar os recursos naturais do país e a mão-de-obra nativa pelo 
mais baixo preço. Manter a colônia na situação de área produtiva de 
matérias-primas e gêneros tropicais e importadora de manufaturas, 
isto é, dos produtos fabricados na metrópole.(MEMMI,1967, p.7) 

A grande questão é que, segundo a perspectiva pós-colonialista, essa 

forma é predatória, racista e para atingir seus fins utiliza-se de mecanismos de 

                                                             
1 Albert Memmi. PORTRAIT DU COLONISÉ PRECEDÉ DU PORTRAIT DU COLONISATEUR, 

éditions Buchet- Chastel, Corrêa, 1957. RETRATO DO COLONIZADO PRECEDIDO PELO 

RETRATO DO COLONIZADOR, editora Civilização Brasileira S.A, Rio de Janeiro, GB, 

Brasil,1967. 
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domínio e legitimação que subjugam aquele ser humano que se encontra no 

polo colonizado cujo trabalho é persistentemente explorado pela metrópole, 

que dele estabelece a imagem de um ser inferior e destituído de capacidade 

própria, para assim justificar seu pleno domínio. 

Essa metodologia empregada nos processos de dominação, foi também 

descrita por Said na sua obra intitulada: Orientalismo, O Oriente como 

Invenção do Ocidente, 2007. Assim como Memmi, Said também revela os 

mecanismos subjacentes à empresa colonizadora. É necessário criar uma 

ideologia que legitime esta dominação e por fim, criar um processo de 

assimilação segundo o qual esta superioridade forjada é tida como natural e 

admitida pelo colonizado sem contestação.  

O que Said vai nos propor com o termo orientalismo é uma forma 

empregada para distinguir o europeu ocidental do “outro”, o oriente. A partir do 

estudo da colonização britânica e francesa o estudioso expande essa noção de 

distinção para toda a construção ideológica que se faz da identidade do outro a 

partir de um pensamento hegemônico, racista e eurocentrado.  

Vale lembrar que a noção de superioridade de raça foi o que justificou o 

holocausto nazista assim como muitas outras tragédias socioculturais. A partir 

desta análise, tudo aquilo que se difere da visão eurocêntrica passa a ser 

compreendido como o “outro” diferente e inferior, o oriente.  

Assim, pretendemos através de alguns destaques da carta selecionada 

no corpus deste trabalho, identificar processos, mecanismos, formas sutis ou 

explícitas de dominação, subjugamento e superioridade racial reveladas no 

discurso que traz uma diferenciação entre norte-americanos, índios 

“selvagens”, caboclos, seringueiros e seringalistas. 

Na seção I apresentamos o corpus da pesquisa qual, seja, a carta do 

piloto McHenry para Aluízio Ferreira, da relatabilidade da narrativa e sua 

importância histórica, falamos sobre o discurso que vai além da estrutura 

gramatical e conteudista, em seguida fazemos uma contextualização histórica 

apresentando o emissor e o destinatário da carta e o contexto histórico da 
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criação da Corporação de Desenvolvimento da Borracha e o período de sua 

exploração no Território do Guaporé. 

Na seção II apresentamos os conceitos de colonialismo, pós-

colonialismo e os mecanismos de dominação e legitimação a partir dos teóricos 

adotados. 

Na seção III analisamos excertos da carta a partir da metodologia e 

escopo teórico adotado. Em seguida, passamos às considerações finais, 

referências e anexos que são a carta de McHenry e o  telegrama de Aluízio 

Ferreira. 

 

SEÇÃO I 

1.2 O corpus da pesquisa  

1.2.1 A carta: a narrativa e o contexto histórico 

 

Dentre os mais de 12 quilogramas de cartas entregues por Aluízio 

Ferreira ao departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e 

Cultura de Porto Velho, uma nos chamou especial atenção pelo conteúdo 

revelador que ela continha a partir de uma visão alienígena, de um norte 

americano. Trata-se de uma carta de 44 laudas escrita pelo capitão McHenry, 

engenheiro de voo norte-americano que serviu em Rondônia na RDC – Rubber 

Development Corporation para seu amigo Aluízio Ferreira, na qual ele relembra 

fatos vividos nas selvas rondonienses, as aventuras de um piloto norte-

americano servindo nos seringais, a maneira como os caboclos e índios eram 

tratados por seringalistas e pelos militares estrangeiros e os relatórios que ele 

pesquisou nos arquivos de Washington sobre a RDC contendo os planos de 

exploração da borracha na América do Sul para o esforço de guerra. 

As cartas e telegramas pesquisados em sua totalidade revelam um 

extremo interesse dos norte-americanos pela matéria prima a borracha crua, 

que era de fundamental importância para atender aos esforços militares dos 

aliados durante a segunda guerra mundial. Para tanto, os norte americanos 
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não mediam esforços para explorá-la e contavam com o apoio do poder político 

e militar brasileiro.  

Esse processo de dominação do povo nativo por uma potência 

estrangeira forma o escopo da nossa pesquisa e o faremos a partir da análise 

da narrativa exteriorizada na carta somada ao contexto histórico. Nela o 

emissor McHenry descreve o que encontrou nos arquivos de Washington sobre 

a Corporação de Desenvolvimento da Borracha, na qual serviu como piloto, e 

os planos para a exploração da borracha no Território do Guaporé.  

Vale ressaltar neste ponto, que nossa pesquisa vale-se da concepção de 

narrativa a partir do conceito de Labov:  

Uma narrativa de experiência pessoal é o relato de uma sequência de 
eventos que teve lugar na biografia do falante por uma sequência de 
sentenças que corresponde à ordem dos eventos originais 
(LABOV,1997,p.3).  

Os pesquisadores que primeiro definiram a narrativa como instrumento 

de investigação foram Labov e Waletzky, em 1967. Mesmo tendo recebido 

críticas e revisões em razão do seu formalismo a estrutura laboviana continua 

servindo de base para muitas pesquisas, sendo considerada uma estrutura 

canônica: 

Para Labov, então, uma narrativa bem formada deve obedecer 
tipicamente à seguinte estrutura formal: 1. Sumário: resumo inicial do 
que virá a seguir, com introdução do assunto e da razão por que a 
história é contada. 2. Orientação: identificação de personagens, 
tempo e lugar e atividades narradas, necessárias à contextualização 
da sequência de eventos. 3. Ação complicadora: sequenciação 
temporal de orações narrativas, em que o narrador efetivamente 
deixa de contextualizar e passa a contar o que aconteceu. A ação 
complicadora é o elemento fundamental para a caracterização de um 
discurso narrativo. Labov afirma que, se pelo menos duas orações no 
passado estiverem sequencializadas, remetendo a um passado 
temporal, se está diante de uma narrativa mínima. 4. Avaliação: 
explicitação da postura do narrador em relação à narrativa de forma a 
enfatizar a relevância de algumas de suas partes em comparação a 
outras. A avaliação também deixa entrever a razão de ser – o ponto – 
da narrativa. Para Labov, toda narrativa tem um ponto, isto é, um 
motivo que justifique sua reportabilidade, condição que, segundo o 
autor, sustenta a relevância comunicativa do surgimento de uma 
história em um dado contexto interacional. 5. Resultado: revelação do 
desfecho da complicação narrativa. 6. Coda: síntese de encerramento 
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que avalia os efeitos da história e/ou retoma o tempo presente da 
interlocução.

2
 (BASTOS, 2015, p.105-106) 

 Assim, identificamos na carta de McHenry a estrutura canônica 

laboviana na qual o emissor apresenta um resumo dos assuntos que irá tratar, 

identifica sua relação com seu interlocutor e contextualiza os eventos para 

então lançar mão da ação complicadora, qual seja: declarar que numa 

pesquisa feita nos arquivos de Washington descobriu vários relatórios que 

falavam não apenas sobre a remota região do Brasil - o Território do Guaporé, 

como também fazia referência ao seu interlocutor Aluízio Ferreira, à Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré e muito do que haviam vivido juntos durante o segundo 

ciclo da borracha na Amazônia.  

O emissor da carta passa então a intercalar trechos de relatórios com as 

experiências reais vividas por ele e o amigo, que dão ênfase ao que foi 

encontrado nos arquivos, ora concordando, ora discordando do que fora 

relatado ou acrescentando dados captados por ele enquanto testemunha dos 

eventos narrados. Mantêm-se assim um processo interacional onde o emissor  

e o receptor da carta guardam profunda afinidade, interatividade e grande 

emotividade, veja um trecho: 

Fui aos arquivos aqui de Washington para pesquisar sobre o RDC. 
Fiquei submergido pela quantidade de material que me deram para 
examinar. E era apenas uma pequena parte. A da divisão RDC do 
Amazonas. Pelo espaço de 3 dias e durante 10 horas diárias sentei-
me para ler, tão fascinado fiquei.  

Li relatórios de todos os tipos, li alguns sobre os seus esforços no 
Território. Eram bem escritos e muito elogiosos. 

Eles falam sobre você, sobre sua estrada de ferro, a que gosto de me 
referir como “ a estrada de ferro de lata do Aluízio”.(excerto da carta 
de McHenry, p.2) 

Para mim, o ponto que justifica a reportabilidade ou relatabilidade3 desta 

carta, ou seja, o que a torna importante de ser contada é justamente essa 

                                                             
2
 Análise de narrativa e práticas de entendimento da vida social Narrative analysis and 

practices of understanding social life Liliana Cabral BASTOS (PUC-Rio/CNPq) Liana de 
Andrade BIAR (PUC-Rio). DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e 
Aplicada versão impressa ISSN 0102-4450versão On-line ISSN 1678-460X. DELTA vol.31 
no.spe São Paulo ago. 2015.http://dx.doi.org/10.1590/0102-445083363903760077  
 
3 Um dos conceitos mais difíceis, apesar de essencial, na análise da narrativa é a 

relatabilidade. O conceito original é que fazer uma narrativa requer que uma pessoa ocupe um 
espaço social maior do que em outras trocas conversacionais — to hold the floor longer, e a 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4450&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-4450&lng=pt&nrm=iso
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surpresa que causa no receptor, como também em qualquer outro leitor, ao 

saber que em outro país existem relatórios que tratam sobre ele próprio, sobre 

seu país e a região onde mora sobretudo, num período em que  a comunicação 

era dificílima, ainda mais se considerarmos que viviam no interior da floresta 

amazônica. Afinal, o que falariam? Por quê? De que modo? Qual o interesse 

estaria por trás dessas informações? 

A estrutura laboviana não seria suficiente para respondermos a estas 

questões, embora ela tenha nos proporcionado o reconhecimento de que se 

trata de um documento relevante do ponto de vista histórico e ter possibilitado 

estruturar a narrativa segundo os seis critérios apontados  e melhor organizar a 

análise, precisava agora dar interpretação ao que foi narrado por meio de uma 

análise de conteúdo.  

Assim, para além da estrutura gramatical e conteudista da narrativa, nos 

interessa analisar o contexto histórico que venha a demonstrar a veracidade ou 

não da hipótese de utilização de mecanismos de dominação e legitimação 

segundo a perspectiva pós-colonialista.  

O pesquisador deve levar em conta o sujeito e a história, a linguagem e 

sua exterioridade, o contexto histórico e estabelecer relações e premissas que 

o levarão às respectivas conclusões.  

O contexto sócio-histórico é o que traz as considerações a partir de 

como se organiza a sociedade, suas instituições, suas relações de poder, 

posições de mando e obediência. E a história vai tratar dos acontecimentos e o 

que significam segundo o imaginário que afeta os sujeitos e suas posições 

políticas.  

Assim, a presente análise não se limita ao estudo gramatical, ela é 

ampla, abordando também as posições ideológicas adotadas dentro do 

contexto sócio-histórico e que se exteriorizam nas palavras. As palavras 

mudam de sentido dependendo de quem as emprega.  

                                                                                                                                                                                   
narrativa tem de produzir muito interesse nos ouvintes para que justifique essa ação. (LABOV, 
1997. p. 8) 
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Eis aqui um resumo dos assuntos de que trata a carta: 

McHenry fala dos relatórios em que seringalistas roubavam seringueiros, 

sobre a relação com os “selvagens”, questiona-se sobre os áureos tempos da 

borracha se eles voltariam ou não, critica severamente a ganância dos 

políticos, narra suas experiências conduzindo gente até os seringais, as 

dificuldades por ausência de mapas, mortes e desaparecimentos de vilarejos 

inteiros, fala dos inspetores norte-americanos que vinham fiscalizar os 

trabalhos de exploração, do serviço de informação montado sigilosamente para 

enfrentamento da guerra, do contrabando da borracha para a Argentina e em 

seguida para a Alemanha, do uso extensivo das vias aéreas de comunicação, 

da construção de aeroportos nas regiões produtoras de borracha começando 

pelo Peru, do envio de inúmeros “especialistas” norte americanos para a região 

norte, de acidentes com aviões, do processo de “des-germanização” da região, 

fala de seu fascínio pela borracha e seu desejo de voltar ao Brasil, lamenta o 

fim do programa da borracha, depois relata a experiência de Iquitos no Peru, 

das dificuldades e perigos que representava sobrevoar a região de florestas e 

finaliza com a descrição de um programa de tv onde reconhece uma aldeia 

indígena encontrada pelos irmãos Villas Boas como sendo uma que ele próprio 

havia sobrevoado nos seus tempo de piloto da RDC no Território do Guaporé. 

E assim finaliza a carta: Talvez eu tenha lhe escrito sobre isso, portanto me 

perdoe se pareço repetitivo no que escrevo. No caso dessa história, ela merece 

ser repetida. 

Na medida em que esses documentos inéditos em trabalhos acadêmicos 

preenchem uma lacuna da história da exploração da borracha no Território do 

Guaporé, ainda que conhecida de alguns merece ser re-contada. 

1.2.2 Sobre o emissor da carta: McHenry piloto da RDC 

 

 Como dissemos anteriormente pouco se sabe sobre McHenry, o que 

sabemos sobre ele provém do conjunto das correspondências que se 

encontram no arquivo do Centro de Documentação do Estado-CEDOC, o que 

ele fala de si próprio e o que é dito sobre ele a partir das cartas e telegramas 

respostas. Trata-se de um engenheiro de vôo norte americano que serviu em 
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Rondônia, na RDC – Rubber Development Corporation, durante o período da 

segunda guerra mundial pilotando hidroaviões PBY, os  chamados “Catalinas”, 

transportando borracha, mantimentos e passageiros nos seringais e que 

escreveu um livro intitulado “Three Days in July”, onde narra suas impressões 

sobre o povo brasileiro e a viagem num PBY com Aluízio Ferreira.  

Sabemos através de sua carta que morava próximo ao arquivo de 

Washington uns vinte minutos de carro. Que estava a serviço da marinha por 

pilotar um hidroavião. É, segundo ele, referindo-se às informações do arquivo e 

ao grupo de pilotos da RDC: o único sobrevivente do grupo que tem aptidão, a 

motivação e a experiência para reunir e dar algum sentido a tudo isso.  

Sabemos também que conheceu e tinha um enorme respeito por Rondon: 

Eu o conheci em Manáus quando ele preparava uma expedição para 
a região do Rio Branco a fim de investigar o massacre de brasileiros e 
de um oficial americano. Você se lembra do incidente. Novembro de 
1944. (excerto da carta de McHenry, p. 8) 

 E, que ao voltar para os Estados Unidos McHenry trabalhou como 

superintendente numa fábrica de aviões durante oito anos, começou em 1947. 

Tinha uma filha chamada Bárbara a quem Aluízio faz referência. Em outras 

palavras, era um cidadão médio, comum, norte americano, que viveu uma 

experiência na Amazônia que o marcou profundamente e para onde sempre 

sonhava retornar. McHenry fez parte de uma corporação que teve um papel 

importante no processo de colonização do Território do Guaporé, a RDC, da 

qual pouco se fala e isto o torna um personagem interessante visto que, a 

posição sujeito que ocupa naquele contexto histórico, consciente ou não, é a o 

do colonizador. Para melhor compreensão do imaginário da época 

apresentamos a seguir um pouco do que foi esta corporação. 

1.2.3 Sobre a RDC e a conjuntura política, econômica e histórica em que 

foi criada 

 

Para melhor entendermos o papel dessa corporação norte americana a: 

Rubber Development Corporation - RDC (Corporação para o Desenvolvimento 

da Borracha), no Território do Guaporé, vamos resumir o cenário da época.  
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Os fatores que afetaram profundamente o interesse dos norte 

americanos na Amazônia, foram a entrada dos Estados Unidos na guerra após 

o ataque a Pearl Harbor e a tomada dos territórios produtores de borracha do 

Sudeste asiático pelo Japão que provocou uma ameaça de iminente escassez 

da borracha.  

O lugar da Amazônia no imaginário norte-americano durante a guerra 

mereceu um estudo interessante que servirá de base para esta nossa pesquisa 

no que tange ao tema RDC, trata-se do artigo “A Amazônia no imaginário 

norte-americano em tempo de guerra/Amazonia in the U.S. wartime imaginary” 

do Professor Associado do Departamento de História da University of Texas, 

Seth Garfield, publicado na Revista Brasileira de História.  Em geral, 

encontramos artigos que tratam de aspectos literários sobre a “invenção” da 

Amazônia, mas, poucos tratam das questões estruturais, institucionais e 

geopolíticas que serviram de base para o modelo de colonização e exploração 

dessa região. 

A discussão sobre o modo de intervenção e exploração da borracha na 

Amazônia levou a uma divisão interna na política americana. De um lado os 

liberais que defendiam que o governo norte americano apoiasse uma modesta 

industrialização, a expansão e modernização do comércio, a aplicação de leis 

trabalhistas e consequentemente um desenvolvimento e uma ascensão social 

da população brasileira, sobretudo da região norte produtora de borracha. De 

outro, os conservadores queriam limitar as iniciativas do governo norte 

americano à obtenção da matéria prima sem que houvesse reformas 

socioeconômicas sob a alegação de que a ajuda econômica para melhorar as 

condições da Amazônia, seria assistencialismo governamental, uma afronta ao 

livre comércio e à soberania brasileira. 

Além dos argumentos políticos e econômicos, as narrativas norte 

americanas revelavam também uma visão imperialista do ponto de vista 

cultural do modo como os povos das “outras” Américas, eram vistos por eles. 

Assim, como nas colônias do Caribe e no Pacífico, a visão é de que aqui 

haveria um povo infantilizado: 
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(...) incapazes de administrar os próprios recursos e desesperados 

por tutela política, conhecimento técnico, ajuda econômica e liderança 
moral vindos dos Estados Unidos. Tomando a conquista da natureza 
como medida do grau civilizatório, os norte-americanos olhavam com 
desconfiança para a região (supostamente) inculta e não-colonizada, 
ocupada por povos que viveriam ainda no estado de natureza. 
(GARFIELD, 2009, p.21) 

Contudo, apesar de tantos argumentos preconceituosos, o Brasil era 

visto como ponto estratégico na ofensiva americana contra o nazismo, não só 

por sua influência sobre outros países do hemisfério sul como também por ter 

um grande número de habitantes descendentes de alemães. Além disso, como 

era do conhecimento geral, as seringueiras da Amazônia, hevea brasiliensis, 

eram as melhores em termo de qualidade e quantidade e claro, o que já havia 

sido demonstrado em décadas anteriores tinha o custo da mão-de-obra muito 

mais baixo que nos países de regiões temperadas, primazia que só foi 

suplantada pela seringueira asiática após os ingleses terem contrabandeado as 

sementes da Amazônia. 

Como as seringueiras requeriam um clima tropical e úmido, com 
temperaturas entre, aproximadamente, 21 e 32 graus e um nível 
pluviométrico de cerca de 2.500 milímetros ao ano, o “cinturão da 
borracha” restringia-se a uma faixa relativamente estreita, entre dez 
graus ao norte e ao sul do Equador, na Ásia, na África e na América 
Latina. Embora centenas de seringueiras, arbustos, plantas e vinhas 
crescessem nos Estados Unidos — sendo a guaiule, nativa do Sul do 
Texas e do Norte do México, a mais promissora —, a quantidade de 
borracha no látex encontrado na maioria das regiões temperadas era 
muito mais baixa que nas plantas tropicais, e os encargos trabalhistas 
eram muito maiores nos Estados Unidos. A escolha recaiu sobre a 
hevea brasiliensis, uma árvore nativa da Amazônia que sustentara o 
crescimento espetacular da região entre 1850 e 1910, mas cuja 
primazia foi sumariamente minada pelos ingleses, que 
contrabandearam sementes de seringueira em 1876 para replantar 
em suas colônias asiáticas; cultivada em grandes plantations e por 
pequenos agricultores, a seringueira asiática produzia maior volume 
de látex a custo menor que a borracha amazônica. Em 1940, de 
acordo com as estimativas dos Estados Unidos, a produção anual de 
borracha no vale do Amazonas totalizava apenas entre 16 mil e 18 mil 
toneladas. (GARFIELD, 2009, p.24) 

Era previsível que esta empreitada estivesse fadada ao fracasso tendo 

em vista o cenário de políticas econômicas de 1940, onde o governo norte 

americano investiu 500 mil dólares nas pesquisas e plantations de borracha 

crua da Amazônia e outros países latino americanos, enquanto destinava 700 

milhões para o desenvolvimento da borracha sintética nos Estados Unidos.  
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Assim, em linhas gerais, fica evidenciada a motivação política e 

econômica para se criar uma corporação que tratava especificamente da 

borracha crua em terras brasileiras.  No imaginário norte americano a 

Amazônia era o El Dorado e riquezas materiais incomparáveis seriam a 

recompensa dos que estivessem dispostos ao sacrifício imposto por um clima 

tropical e difíceis condições de vida. E é nesse ponto que se inicia a aventura 

dos pilotos norte-americanos que pra cá vieram cumprir a missão de 

transportar pélas de borracha e pessoas dos seringais nos mais longínquos e 

inacessíveis recônditos de floresta até os pontos de distribuição. 

Vejamos agora como o próprio piloto McHenry descreve com suas 

palavras na carta encaminhada ao seu amigo Aluízio Ferreira, o que era a 

RDC, porque e como surgiu: 

Portanto, a fim de assegurar algo para o futuro, criou-se a Corporação 
de Reserva da Borracha. 
Nesse ponto, interrompo para tentar explicar um particular do nosso 
governo na época. Roosevelt tomou posse durante a “Grande 
Depressão”.  As muitas coisas que a administração dele queria então 
fazer não tinham leis para apoiá-las. Eles também compreenderam 
que na ocasião era impossível fazer passar certas leis. O Congresso 
não permitiria. 
Mas havia um modo de contornar esses obstáculos. Era ético? sim e 
não. Mas eram possíveis, até prova em contrário, e alguns foram 
declarados não constitucionais e postos de lado. 
Uma forma de escamotear muitas coisas que desejavam fazer era 
dar-lhes o nome de Corporação.(grifo nosso) Tenho certeza de que 
as pessoas mais esclarecidas do Governo ainda não entenderam 
bem esse assunto, nem eu tampouco. 
No que se segue, você verá o quão livremente esse meio foi 
empregado para esconder e por outro lado para confundir o público 
americano. Pensar que tal coisa enganou os governos estrangeiros é 
bobagem. Porque eles tem pessoas tão inteligentes quanto nós. 
A Reserva da Borracha começa então a fazer algo sobre a borracha 
na América do Sul e em todos os países onde se produziu borracha. 
Desse modo se iniciou o que eu chamo e acho que você concordará 
comigo, de “Xadrez do Jogo da Borracha”. 
Para mim isso é fascinante, do ponto de vista histórico. Pois eu sou o 
único membro vivo da RDC que conhece um brasileiro que foi um 
peão no jogo. Uso peão nesse sentido. 
Como Governador do Território, você era pessoa importante. Lhe 
diziam coisas e davam instruções, mas só o bastante para o que 
pretendiam que você fizesse. Nem mais, nem menos. (grifo nosso) 
É claro que você executava as instruções ao pé da letra. Quanto a 
isso, nunca terei dúvidas. Contudo, surgiam necessariamente muitas 
ocasiões em que você tinha objeções e discordava porque o seu 
conhecimento e sua vivência da fronteira, de borracha, índios e da 
região simplesmente não permitiam que você concordasse. (Carta de 
McHenry, P.9-11) 
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A partir de uma análise desse trecho da carta trocada entre McHenry e 

Aluízio Ferreira já se pode vislumbrar o modus operandi de uma empresa 

colonizadora, tal como o foi a exploração da borracha para atender ao esforço 

de guerra norte americano e cujo registro encontra-se nos arquivos de 

Washington. Segundo a carta, o governador Aluízio Ferreira sabia o suficiente 

para que fizesse aquilo que os Estados Unidos queriam. Por sua vez, no 

próprio Estados Unidos escamoteava-se sob o nome de corporações aquelas 

iniciativas de cunho estratégico e colonizador que não teriam apoio político do 

Congresso, nem base legal para se estabelecerem e assim davam 

prosseguimento aos interesses do capital.  

O inteiro teor desta carta encontra-se escaneado e anexado ao final 

deste trabalho para conhecimento e conferência (Anexo 1). Ao longo deste 

trabalho vamos destacando trechos da carta e analisando o conteúdo a partir 

do escopo teórico adotado. 

1.2.4 Sobre o destinatário da carta: Aluízio Ferreira  

 

Ao contrário do emissor da carta, Aluízio Pinheiro Ferreira, é 

personagem conhecido da história de Rondônia. Lembrado sobretudo, como 

Primeiro Governador do Território do Guaporé (1944-1945) e primeiro Diretor 

da E.F.M.M. (1931-1943) depois da polêmica nacionalização. 

Com o abandono da ferrovia pela empresa norte americana Madeira 

Mamoré Railway Company, após oito dias de suspensão do tráfego o governo 

brasileiro assume o controle da Madeira-Mamoré e Aluízio assume como seu 

primeiro Diretor.  

Aluízio entrou para o Exército Brasileiro ainda jovem e chegou a patente 

de Coronel, foi por duas vezes Deputado Federal e oficial revolucionário nos 

movimentos de 1922, 1924 e 1930. Fugindo do movimento revolucionário de 

1922, veio para a região do Guaporé, fronteira com a Bolívia e foi desde 

tropeiro, seringueiro, empregado de barracão, desbravador e fiel companheiro 

do Marechal Rondon nas Linhas Telegráficas. Foi um dos fundadores do Jornal 

O Guaporé. Ficou conhecido também por ter convencido o Presidente Getúlio 
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Vargas a vir até Porto Velho e investir recursos na Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré.  Em 10 de julho de 1931 por meio do Decreto 20.200, o Presidente 

Getúlio Vargas nomeou Aluízio Ferreira como superintendente da E.F.M.M.  

Seu amigo e correspondente McHenry assim se refere a ele: 

Frequentemente eu tenho falado sobre isto aos brasileiros do sul do 
pais que encontro em Washington. Eles sabem alguma coisa sobre 
Rondon. Não muito, pouca coisa. Mas nada sabem sobre o Cel. 
Aluízio P. Ferreira. 
Este homem, eu digo pra eles, pode ser comparado a Rondon, é tão 
importante quanto este e em alguns aspectos lhe é até superior. E 
meu respeito por Rondon é enorme. Eu o conheci em Manaus 
quando ele preparava uma expedição para a região do Rio Branco a 
fim de investigar o massacre dos brasileiros e de um oficial 
americano. Você se lembra do incidente. Novembro de 1944. 
Há uma dificuldade para você ser reconhecido que é a mesma 
enfrentada por alguns outros homens. Você trabalhou e lutou à 
sombra de um grande homem que por acaso começou antes de você 
e assim criou uma aura de carisma em torno de si. (Carta de 
McHenry, P.8) 
 

 

Aluízio Pinheiro Ferreira morre aos 81 anos, no dia 19 de dezembro de 

1980 no Rio de Janeiro, local onde gozou sua aposentadoria segundo consta 

nos jornais da época “desesperançado pelas ingratidões dos que aqui depois 

chegaram, trazidos por ele e pelos efeitos benéficos de sua obra”.   

As opiniões sempre divergem quando se trata de personalidades 

públicas. O historiador Manoel Rodrigues Ferreira, autor de A Ferrovia do 

Diabo sequer escreve o nome de Aluízio Ferreira limitando-se a fazer a 

seguinte referência: 

Ao assinar o decreto mandando restabelecer o tráfego, o Governo 
Federal ao mesmo tempo nomeou um interventor para assumir a 
chefia da administração da Estrada de Ferro Madeira-mamoré. Aliás, 
um militar que de administrar ferrovias nada entendia. O novo 
administrador chegou a Porto Velho imediatamente e pôs a ferrovia a 
funcionar. Dois meses após, passa telegrama ao chefe do governo 
provisório, informando-o de que naquele primeiro mês de julho a 
estrada dera saldo! (FERREIRA, 1987,p.340) 

 O autor revela que aquele resultado informado pelo interventor era falso, 

o balancete havia sido forjado para tentar demonstrar que o empreendimento 

era viável. No entanto, os fatos em breve demonstrariam o contrário. Naquele 

mesmo ano a Estrada de Ferro deu déficit e foi assim até o ano de 1937 

quando foi finalmente rescindido o contrato de arrendamento com a Madeira-
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Mamoré Railway Company mediante o pagamento de indenização e o 

abandono completo de todos os seus empreendimentos na região.  

Assim, as opiniões divergem quanto aos reais interesses que moviam 

Aluízio Ferreira em torno da reativação e manutenção da ferrovia que estava 

envolta em escândalos de corrupção desde o seu início. Por outro lado, visto 

que era sócio fundador do jornal O Guaporé, sempre contava com matérias 

jornalísticas que ressaltavam suas qualidades como pessoa e como político, e 

o descreviam como uma figura heroica, combativo e defensor do Território e da 

E.F.M.M., o que certamente influenciou a opinião de muitos leitores. 

SEÇÃO II 

2.1.1 Colonialismo / Pós-colonialismo: a zebra é um animal branco de 

listras pretas ou um animal preto de listras brancas? 

 

As diferenças entre colonialismo e pós-colonialismo já começam por sua 

própria natureza: enquanto o colonialismo refere-se a um processo histórico, o 

pós-colonialismo trata-se de uma corrente de pensamento que versa sobre 

esse processo e suas consequências, destacando os diferentes pontos de vista 

sobre uma mesma realidade histórica e de como essa diferença epistêmica na 

construção das narrativas influencia e determina a cultura de um povo, seu 

modo de ver, de se perceber, de estar e de conviver. Podemos exemplificar 

essa diferença a partir da seguinte questão: a zebra é um animal branco de 

listras pretas ou um animal preto de listras brancas? Esta simples descrição da 

zebra representa diferentes perspectivas, enquanto alguns podem enxergar um 

animal branco outros enxergam um animal preto e suas respectivas listras 

contrastantes. O animal, contudo, permanece o mesmo, assim como o fato 

histórico. O que muda é sua interpretação conforme os diferentes pontos de 

vista.  

Em linhas gerais esse é o embate que se trava entre as visões do 

colonizador versus colonizado, a partir de que ponto de vista se constróem 

narrativas, enunciados e conceitos que se tornam hegemônicos, privilegiados, 

determinantes e legitimadores de ações, atitudes e posturas muitas vezes 
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violentas, cruéis e preconceituosas. A partir daqui vamos esmiuçar os 

conceitos e os mecanismos de dominação que a corrente pós-colonialista 

identificou a partir de seus teóricos. 

Em primeiro lugar é importante destacar que o termo colonialismo 

refere-se tanto ao movimento expansionista europeu do século XV, durante a 

conquista do Novo Mundo com suas missões cristãs e com interesses 

comerciais mas, também é usado para as novas conquistas que tiveram lugar 

nos séculos XIX e XX, que já não tinham cunho militar, político ou cristão mas, 

que tinham por base a economia. Hobsbawn4, a denomina a era do 

imperialismo e esclarece a sua intrínseca relação com o capitalismo:  

Os observadores ortodoxos pensavam discernir, em termos gerais, 
uma nova era de expansão nacional na qual os elementos políticos e 
econômicos já não eram claramente separáveis e o Estado 
desempenhava um papel cada vez mais ativo e crucial tanto a nível 
interno como externo. Os observadores heterodoxos analisaram o 
período mais especificamente como uma nova fase de 
desenvolvimento capitalista, decorrente de várias tendências nele 
discerníveis. A mais influente dessas análises do que logo foi 
chamado de "imperialismo", o pequeno livro de Lênin de 1916, na 
verdade só abordou "a divisão do mundo entre as grandes potencias" 
no sexto de seus dez capítulos. Entretanto, mesmo sendo o 
colonialismo apenas um dos aspectos de uma mudança mais geral 
das questões mundiais, foi, com toda clareza, o de impacto mais 
imediato. Ele constituiu o ponto de partida de análises mais amplas, 
pois não há dúvida de que a palavra "imperialismo" passou a fazer 
parte do vocabulário político e jornalístico nos anos 1890, no decorrer 
das discussões sobre a conquista colonial. Ademais, foi então que 
adquiriu a dimensão econômica que, como conceito, nunca mais 
perdeu. Eis por que são inúteis as referências às antigas formas de 
expansão política e militar em que o termo é 
baseado.(HOBSBAWN,1988. p.92). 

 

Trata-se, portanto, de um “novo colonialismo” resultante do 

desenvolvimento de uma economia global que está ligada à ideia de 

modernidade, que por sua vez torna o mundo dividido entre países 

desenvolvidos e não desenvolvidos, primeiro, segundo e terceiro mundo, e 

outras dicotomias que demonstram a relação de dominação e dependência 

entre esses países.  

Num sentido menos superficial, o período que nos ocupa é 

obviamente a era de um novo tipo de império, o colonial. A 

                                                             
4 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1988. 
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supremacia econômica e militar dos países capitalistas há muito não 

era seriamente ameaçada, mas não houvera nenhuma tentativa 

sistemática de traduzi-la em conquista formal, anexação e 

administração entre o final do século XVIII e o último quartel do XIX. 

Isto se deu entre 1880 e 1914, e a maior parte do mundo, à exceção 

da Europa e das Américas, foi formalmente dividida em territórios sob 

governo direto ou sob dominação política indireta de um ou outro 

Estado de um pequeno grupo: principalmente Grã-Bretanha, França, 

Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, EUA e Japão. 

(HOBSBAWN,1988. p.88) 

É pois, sobre esta segunda fase do colonialismo que iremos tratar e na 

qual se insere o período histórico pesquisado e suas características pós-

colonialistas.  

A mais evidente demonstração da presença colonialista no Território do 

Guaporé foi tanto a extração da borracha como a construção da rede 

telegráfica e a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, assim como ocorreu em 

países como a África, o interesse da malha ferroviária para escoamento das 

riquezas minerais e da borracha para atender aos interesses econômicos da 

metrópole geraram consequências desastrosas para os povos e culturas 

nativos desses países pela forma predatória como se deu. 

Mas os maiores e mais potentes motores do século XIX eram os mais 
visíveis e audíveis de todos. Eram as 100 mil locomotivas (200-450 
HP) que puxavam seus quase 2,75 milhões de carros e vagões, em 
longas composições, sob bandeiras de fumaça. Elas faziam parte da 
inovação de maior impacto do século, sequer sonhada cem anos 
antes - ao contrário das viagens aéreas - quando Mozart escreveu 
suas óperas. [...] É provável que o único outro subproduto da 
tecnologia moderna mais universalmente conhecido fosse a rede de 
linhas telegráficas em sua infindável sucessão de postes de madeira, 
com uma quilometragem três ou quatro vezes superior à da totalidade 
das ferrovias do mundo inteiro.  (HOBSBAWN,1988. p.48) 

O desenvolvimento tecnológico agora dependia de matérias-primas 
que, devido ao clima ou ao acaso geológico, seriam encontradas 
exclusiva ou profusamente em lugares remotos. O motor de 
combustão interna, criação típica do período que nos ocupa, 
dependia do petróleo e da borracha. O petróleo ainda vinha 
predominantemente dos EUA e da Europa (da Rússia e, muito atrás, 
da Romênia), mas os campos petrolíferos do Oriente Médio já eram 
objeto de intenso confronto e conchavo diplomático. A borracha era 
um produto exclusivamente tropical, extraída com uma exploração 
atroz de nativos nas florestas equatoriais do Congo e da Amazônia, 
alvo de protestos antiimperialistas precoces e justificados. Com o 
tempo, foi extensamente cultivada na Malaia. (HOBSBAWN,1988. 
p.96) 

Deste modo, a corrente de pensamento pós-colonialista desenvolve uma 

visão crítica desse “novo colonialismo” e se debruça sobre as suas 



29 
 

consequências, os efeitos políticos, filosóficos, artísticos e literários desta 

colonização após a independência das colônias, onde a forma de dominação e 

aculturação passou a se dar por meio de mecanismos outros, com interesses 

econômicos, políticos e ideológicos. O termo pós-colonialismo é utilizado para 

estudar a cultura “nacional” do território colonizado após a saída do poder 

imperial, quer seja ele inglês, francês, português, espanhol ou ainda o norte-

americano após o século XX, comparando-se o que se produziu durante o 

período colonial até os dias atuais. 

Os estudos pós-colonialistas remontam à década de 1970 e ganham 

repercussão conceitual na década de 1980 principalmente no mundo anglo-

saxônico com o lançamento da obra The Empire Writes Back Theory and 

practice in post-colonial literatures (1989, 2002) dos autores Bill Ashcroft, 

Gareth Griffiths e Helen Tiffin, uma análise da literatura que busca comparar as 

narrativas dos colonizadores e dos colonizados revelando outros pontos de 

vista além do europeu colonizador, rompendo com a história única e 

eurocentrada. 

So the literatures of African countries, Australia, Bangladesh, Canada, 
Caribbean countries, India, Malaysia, Malta, New Zealand, Pakistan, 
Singapore, South Pacific Island countries, and Sri Lanka are all 
postcolonial literatures. The literature of the USA should also be 
placed in this category. Perhaps because of its current position of 
power, and the neo-colonizing role it has played, its post-colonial 
nature has not been generally recognized. But its relationship with the 
metropolitan centre as it evolved over the last two centuries has been 
paradigmatic for postcolonial literatures everywhere. What each of 
these literatures has in common beyond their special and distinctive 
regional characteristics is that they emerged in their present form out 
of the experience of colonization and asserted themselves by 
foregrounding the tension with the imperial power, and by 
emphasizing their differences from the assumptions of the imperial 
centre. It is this which makes them distinctively post-colonial. 
(ASHCROFT, 2002, p.02)

5 

                                                             
5 Tradução livre: 
Assim, as literaturas de países africanos, Austrália, Bangladesh, Canadá, países do Caribe, 
Índia, Malásia, Malta, Nova Zelândia, Paquistão, Singapura, países das ilhas do Pacífico Sul e 
Sri Lanka são todas literaturas pós-coloniais. A literatura dos EUA também deve ser colocada 
nesta categoria. Talvez por causa de sua atual posição de poder e do papel neo-colonizador 
que desempenhou, sua natureza pós-colonial não foi geralmente reconhecida. Mas sua relação 
com o centro metropolitano, à medida que evoluiu nos últimos dois séculos, tem sido 
paradigmática para as literaturas pós-coloniais em todos os lugares. O que cada uma dessas 
literaturas tem em comum além de suas características regionais especiais e distintivas é que 
elas surgiram em sua forma atual a partir da experiência da colonização e se afirmaram 
colocando em primeiro plano a tensão com o poder imperial e enfatizando suas diferenças em 
relação às suposições do centro imperial. É isso que os torna distintamente pós-coloniais. 
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O momento histórico que viu o surgimento do "inglês" como uma 

disciplina acadêmica também produziu a forma de imperialismo colonial do 

século XIX. 

British colonial administrators, provoked by missionaries on the one 
hand and fears of native insubordination on the other, discovered an 
ally in English literature to support them in maintaining control of the 
natives under the guise of a liberal education. (VISWANATHAN, 1987: 
17 apud ASHCROFT, 2002:3),

6 

     

  A partir de uma “norma privilegiada” poderia se introduzir e naturalizar 

“valores” como “humanidade”, “civilização” e após entronizada no coração da 

formação de estudos ingleses serviria como modelo para a negação do valor 

do “periférico”, o “marginal”, o “não-canonizado”. A literatura passa então a ser 

central para o empreendimento cultural imperial. E quando os elementos de 

periferia e margem ameaçam o centro, são rapidamente absorvidos num 

processo chamado de afiliação ou mimetismo, com objetivo único do centro de 

ser adotado, aceito, absorvido. Isso faz com que a cultura periférica ou 

marginal adote a cultura importada negando suas origens na tentativa de se 

tornar “mais inglês que um inglês”. 

Uma das principais características da opressão imperial é o controle 
sobre a linguagem. 
O sistema de educação imperial instala uma versão "padrão" da 
língua metropolitana como norma e marginaliza todas as "variantes" 
como impurezas.  
[...] A linguagem se torna o meio pelo qual um estrutura hierárquica 
de poder é perpetuada, e o meio através do qual concepções de 
"verdade", "ordem" e "realidade" se tornam estabelecido. Tal poder é 
rejeitado no surgimento de uma voz pós-colonial. Por esta razão, a 
discussão sobre as escritas que se segue é em grande parte uma 
discussão sobre o processo pelo qual a linguagem, com seu poder, e 
a escrita, com sua significação de autoridade, foi arrancada da cultura 
europeia dominante. (ASHCROFT, Bill;  GRIFFITHS,Gareth e TIFFIN, 
Helen.2002, p. 7) 

 

                                                                                                                                                                                   
 
6  Tradução livre: Administradores britânicos, provocados pelos missionários de um lado e 

medo de insubordinação nativa de outro, descobriram um aliado na literatura inglesa para 
apoiá-los na manutenção do controle dos nativos sob o pretexto de uma educação liberal. 
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 Os estudos pós-coloniais buscam, portanto, superar o colonialismo 

europeu em territórios como África, Ásia e América Latina por meio da 

construção de novas perspectivas, interpretações e paradigmas que valorizam 

os saberes não hegemônicos e eurocentrados, colocando em evidência a 

cultura, a literatura, ou seja, as construções epistemológicas que provém dos 

países periféricos.  

 

Deste modo, a corrente pós-colonialista combate a narrativa 

evolucionista que estava na base dos processos de colonização como 

justificativa de dominação dos povos periféricos, sob a pretensa ideia de 

supremacia da cultura europeia sobre as demais, razão pela qual seria 

admissível e até esperado que a civilização europeia mais evoluída fosse 

exportada deste centro para a periferia. 

 

Como consequência deste mecanismo sutil de dominação epistêmica 

foram canonizadas as formas de conhecimento europeias e a produção 

científica dos não europeus foram marginalizadas sistematicamente. 

 

Embora os Estados Unidos tenham também sofrido um processo de 

colonização na sua origem, a partir do século XX, adotaram posturas 

imperialistas e excludentes das minorias numa espécie de colonialismo 

contemporâneo, razão pela qual são também objeto de análise e revisão pela 

corrente pós-colonialista. 

 

No livro intitulado “Orientalismo”, o autor Edward Said busca mostrar 

esse processo de dominação cultural do ocidente sobre os povos outrora 

colonizados através da utilização e disseminação do discurso evolucionista.  

Para Said, o conceito de “modernidade ocidental” ignora as diversidades 

culturais e constrói uma ideia de que tudo aquilo que não corresponde à cultura 

da metrópole é exótico e atrasado.  

 

A partir do século XX a perspectiva pós-colonial foi bastante influenciada 

pelas teorias feministas, que trouxeram a contribuição de divulgar a condição 

das mulheres relacionadas às suas identidades étnicas e condições de classe, 
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revelando outras faces do contexto de colonialidade. Na América Latina o pós-

colonialismo também ganhou força e novos adeptos e ficou conhecido como 

“pensamento decolonial”.   

 

Este trabalho tem por escopo teórico a crítica pós colonialista sustentada 

pelos autores: Edward Said, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Gayatri Spyvak, Bill 

Ashcroft, Memmi, Stuart Hall, Neide Gondim, Santiago Castro-Gómez, Walter 

Mignolo, Aníbal Quijano e outros que se debruçaram sobre antigas e novas 

formas de dominação. 

2.1.2 Dos mecanismos de dominação e legitimação do colonialismo: 

 

 O colonialismo como processo de dominação utilizou-se de vários 

mecanismos para conseguir impor uma cultura sobre a outra. Esses 

mecanismos de dominação vão desde o uso do poderio militar, da tecnologia, 

até modos mais sutis e mais gravosos como a própria linguagem, chegando ao 

ápice do racismo. Esses mecanismos se exteriorizam através do que Althusser 

(1970) denomina de aparelhos ideológicos ou aparelhos repressivos de Estado. 

Althusser vai exemplificar os aparelhos repressivos de Estado como 

sendo as instituições governo, exército, polícia, poder judiciário, administração 

pública, prisões, escolas, etc. Ele adota a posição marxista das relações de 

trabalho para afirmar que os aparelhos de Estado seriam as superestruturas 

cuja base são as relações econômicas e, como num prédio, metáfora por ele 

utilizada, a base (econômica, relações de trabalho) sustenta a estrutura 

superior, a superestrutura. Aduz que o aparelho ideológico, por sua vez, existe 

para garantir a reprodução das condições de produção. São exemplos de 

aparelhos ideológicos: a escola, a religião, os sindicatos, a família, a 

informação, a cultura, etc. enquanto os aparelhos de Estado são instituições 

públicas o aparelho ideológico de estado encontra-se no âmbito privado, na 

vida civil. 

A ideologia segundo Althusser não tem história, é omnipresente, 

imutável, eterna.  Althusser propõe duas teses: Tese I: A ideologia representa a 

relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência 
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(1970,p.77). Neste caso a ideologia não corresponde à realidade, contudo, faz 

alusão a ela. Os homens representam de forma imaginária suas condições 

reais de existência e para reencontrá-la basta interpretar a ideologia, ou seja, a 

sua representação imaginária (ideologia= ilusão/alusão). Tese II: A ideologia 

tem uma existência material  (1970,p.83). Para Althusser uma ideologia existe 

sempre num aparelho e na sua prática ou suas práticas. Tem relação direta 

com as condições de existência e em última instância com as relações de 

produção e de classe. Esta existência é, portanto, material. 

A narrativa representa assim, uma exterioridade de dada ideologia. Ao 

ser amplamente divulgada através da literatura, dos romances, dos livros 

didáticos, do cinema, da televisão e outros meios de comunicação, sobretudo 

de massa, a se reproduzir de forma repetitiva, representa um aparelho 

ideológico forte com consequências de grandes proporções que vão dar 

legitimidade para um dado pensamento que está a serviço daquela ideologia. 

Basta dizer que este recurso foi amplamente utilizado durante a propaganda 

nazista com grande sucesso. 

 

 O uso de narrativas que enalteciam as façanhas dos europeus e 

criavam ideologias que supunham natural a superioridade de um povo sobre 

outro tornou-se o principal mecanismo de legitimação dessa nova ordem 

econômica e política que estava surgindo, criando conceitos como primeiro 

mundo, terceiro mundo, mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido, como 

outros binômios excludentes da perspectiva do povo dominado.   

 

A imposição acadêmica do idioma inglês em países de língua 

estrangeira foi parte desse processo de aculturação onde quem não dominava 

o idioma passou a ser considerado analfabeto, povos bárbaros, não civilizados, 

a despeito de ter sua própria língua e cultura. Isto aconteceu na África como 

aconteceu na Índia e como aconteceu no Brasil e em outros países das 

Américas.  

 

A ideia de progresso, modernidade e desenvolvimento esteve sempre 

atrelada à dependência econômica e superioridade europeias. A Europa foi 
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idealizada, a partir de narrativas criadas por ela própria, como o ápice do 

desenvolvimento aonde um povo/nação deveria chegar. A partir do século XX 

os Estados Unidos que já haviam sido colônia passam a assumir o papel de 

colonizadores, com um império econômico que dominou a maior parte do 

mundo e reproduziu os mecanismos de dominação europeus erguendo seus 

tentáculos aos países “sub-desenvolvidos”.  

 

A história da colonização de Rondônia está repleta de exemplos de 

mecanismos de dominação quer seja por aparelhamento ideológico ou de 

Estado e um deles é a criação de corporações como a RDC da qual tratamos 

nesta pesquisa.  

 

Um exemplo de aparelhamento ideológico é a chamada colonialidade 

cuja ideia é a de que existem raças inferiores a outras por questões biológicas, 

ou seja, um fato político ligado ao poder passa a ser encarado como fato 

“natural” o que legitima igualmente a dominação. Portanto, a colonialidade, 

assim como o racismo são mecanismos que dão legitimidade à dominação e 

que surgem junto com a ideia de modernidade.  

 

O determinismo geográfico assim como o evolucionismo também são 

narrativas que dão legitimidade a essa relação de superioridade dos povos 

europeus sobre não europeus caracterizando também uma espécie de 

aparelhamento ideológico. De acordo com essa visão existem regiões que 

geram seres humanos preguiçosos, indolentes, de pouca inteligência e essas 

regiões ficam exatamente nos continentes subdesenvolvidos como África, 

Índia, Américas do Sul e Central. Por outro lado, são essas regiões as mais 

ricas em minérios, pedras preciosas, petróleo, produtos naturais, matérias-

primas necessárias para o “desenvolvimento” dos países de “primeiro mundo”. 

Deste modo, torna-se conveniente a estes países desenvolver uma “ideologia” 

de supremacia racial, tecnológica e cultural que atenda aos interesses da 

economia imperialista.  

 

Para tentar desvincular-se desse pensamento de inferioridade, dessa 

colonialidade seria necessário uma decolonialidade ou descolonialidade, ou 
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seja, desconstruir um pensamento moldado a partir de narrativas eurocêntricas 

e construir novas narrativas com a perspectiva de cada povo nativo, subjugado, 

subestimado. Esse é um resumo dos conceitos que iremos apresentar em 

seguida a partir dos teóricos do pós-colonialismo e a perspectiva sob a qual foi 

desenvolvida a presente pesquisa. 

 

2.1.2.1 O colonizador, o colonizado e o colonialista - Albert Memmi 

 

Albert Memmi, escritor e ensaísta pós-colonialista nascido na Tunísia em 

1920, ressalta o surgimento de novas formas imperialistas menos visíveis, 

menos ostensivas, mas não menos eficazes, como o controle da economia, 

dos meios de comunicação, da publicidade, do dispositivo militar interno, o que 

se faz sem lesão aparente à soberania nacional. Além desses mecanismos, 

existe a criação dos mitos, dos estereótipos, das neuroses e obsessões 

coletivas, como o anticomunismo nas áreas dominadas pelos Estados Unidos e 

assim, converte o país supostamente independente em satélite econômico e 

ideológico do centro dominante. 

Faremos uso dos conceitos de colonizador, colonizado, colonialista 

conforme nos foi apresentado por Memmi na sua obra de leitura obrigatória 

para quem vai trilhar o caminho dos estudos pós colonialistas “Retrato do 

colonizado precedido pelo retrato do colonizador”, além de outras conclusões 

apresentadas pelo autor.  

Aqui temos identificados os protagonistas dessa história a partir dos 

interesses que os movem: 

                                      Quais são os interesses do colonizador? Explorar os recursos 
naturais do país e a mão-de-obra nativa pelo mais baixo preço. 
Manter a colônia na situação de área produtiva de matérias-primas e 
gêneros tropicais e importadora de manufaturas, isto é, dos produtos 
fabricados na metrópole. Quais são os interesses do colonizado? 
Converter a colônia em um país independente, desenvolvê-lo 
economicamente incorporar a ciência e a tecnologia modernas, elevar 
a capacidade aquisitiva e o nível de vida de suas populações, e 
preservar, tanto quanto possível, a sua fisionomia nacional. (MEMMI, 
1957, p. 7) 

 
Deverão, no entanto, esses dois mundos, embora heterogêneos e 
irredutíveis, conviver um com o outro, “coabitar” - como diz Memmi. 
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Desfeita a imagem convencional do colonialista- pioneiro generoso, 
humanista e filantropo, missionário da cultura e do progresso, 
evangelizador dos incrédulos, etc. - e desmascarado o sentido 
econômico e predatório da emprêsa colonial, em que termos se 
poderá estabelecer essa convivência? (MEMMI, 1957, p. 6) 

 

O povo submetido, subjugado é assim mantido em razão de uma 

ideologia segundo a qual há uma superioridade do colonizador que justifica a 

espoliação do colonizado visto que este é inferior. Justificada está a sua 

exploração. Admitindo esta ideologia - escreve Memmi, “as classes dominadas 

(ou os povos) confirmam, de certo modo, a relativa estabilidade das 

sociedades, nas quais a opressão é, bem ou mal, tolerada pelos próprios 

oprimidos”. (1957, p. 7) 

Memmi descreve a situação colonial como uma totalidade, um fenômeno 

global em que o colonizado convencido de sua inferioridade e fascinado pelo 

colonizador, seu conhecimento e poder, procura imitá-lo, identificar-se com ele 

e assim se perde no “outro”, se aliena. Levando esta alienação às últimas 

consequências o colonizado torna-se ele próprio um colonialista, casando-se 

com alguém da metrópole por exemplo. Contudo, esta assimilação não é total. 

Um árabe não vai deixar de ser árabe, um francês será um francês, o branco 

branco e o negro negro. Há uma “pseudomorfose” e essa nova e falsa forma 

não exprime nem representa o antigo conteúdo.  

Construída a ideologia do colonialismo e estabelecida a tese da 

superioridade do colonizador desemboca-se inevitavelmente no racismo. Uma 

questão circunstancial e histórica, um fato social, cultural é convertido em 

natureza, em essência intemporal. Assim para justificar e legitimar a espoliação 

o colonizador precisa estabelecer que o colonizado é por “natureza” indolente, 

preguiçoso, desonesto, ingrato, inferior, incapaz de educar-se, de assimilar a 

ciência e a tecnologia modernas. “Não é uma coincidência- escreve Memmi-, o 

racismo resume e simboliza a relação fundamental que une colonialista e 

colonizado” (1957, p.68). 

 A dialética do colonialismo pressupõe a coexistência do colonizador e do 

colonizado, um não existe sem o outro, sem um subalterno não tem relação de 

domínio e de espoliação. Ao tomar consciência do funcionamento do sistema 
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colonialista que não irá jamais estabelecer igualdade entre estes pólos, pois 

isto custaria a sua autodestruição, o colonizado revolta-se e passa a negar o 

sistema. Os movimentos revolucionários que representam essa tomada de 

consciência por parte dos colonizados retiram a máscara do colonialismo que 

lança implacavelmente sua repressão em nome de seus interesses materiais e 

econômicos. Por outro lado, em contrapartida após desfeita a esperança por 

tanto tempo sustentada de que a onipotência do colonizador desse à luz uma 

bondade sem limites, o colonizado revoltado passa a recusar o colonizador ao 

ponto de desenvolver uma xenofobia.  

Com todo o seu peso, intencionalmente ou não, contribuem para 
perpetuar a opressão colonial. Enfim, se a xenofobia e o racismo 
consistem em responsabilizar globalmente todo um grupo humano, 
em condenar a priori não importa que indivíduo desse grupo, 
emprestando-lhe um ser e um comportamento irremediavelmente 
constante e nocivo, o colonizado é, com efeito, xenófobo e racista; 
tornou-se uma coisa e outra. 
Todo racismo e toda xenofobia são mistificações de si mesmo e 
agressões absurdas e injustas aos outros, inclusive os do colonizado. 
(MEMMI, 1957, pg. 113) 

 

 Essa xenofobia fruto de um ressentimento pode ser, segundo Memmi, o 

prelúdio de um movimento positivo: a recuperação do colonizado por si mesmo. 

Mas quem é o colonizado? Afinal, fruto da colonização e tanto tempo vivendo 

dentro desse sistema, ele já não se conhece e o colonizador permanece seu 

modelo e antítese.  “A colonização falsifica as relações humanas, destrói ou 

esclerosa as instituições, e corrompe os homens, colonizadores e colonizados” 

(1957, p.126). Nisso consiste o drama do colonizado, revoltado, sua cura exige 

sua completa desalienação com o desaparecimento completo da colonização.  

2.1.2.2 Do colonialismo como coisificação - Aimé Cesaire 

 

Nas palavras de Aimé Césaire, nascido na Martinica (1913 - 2008), 

poeta, dramaturgo, ensaísta pós-colonialista e político da negritude, podemos 

assentir com absoluta segurança o que a colonização trouxe de fato como 

consequência para os territórios colonizados: 

Segurança? Cultura? Juridismo? Entretanto, olho e vejo por toda a 
parte onde existem, frente a frente, colonizadores e colonizados, a 
força, a brutalidade, a crueldade, o sadismo, o choque, e, parodiando 
a formação cultural, a fabricação apressada de uns tantos milhares de 
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funcionários subalternos, “boys”, artesãos, empregados de comércio 
e intérpretes necessários à boa marcha dos negócios. 
Falei de contacto. 
Entre colonizador e colonizado, só há lugar para o trabalho forçado, a 
intimidação, a pressão, a polícia, o imposto, o roubo, a violação, as 
culturas obrigatórias, o desprezo, a desconfiança, a arrogância, a 
suficiência, a grosseria, as elites descerebradas, as massas aviltadas. 
Nenhum contacto humano, mas relações de dominação e submissão 
que transformam o homem colonizador em criado, ajudante, comitre, 
chicote e o indígena em instrumento de produção. 
É minha vez de enunciar uma equação: colonização=coisificação. 
(CÉSAIRE, 2010, p.24-25) 

 

Césaire não postula uma revolta contra a civilização europeia, não critica 

o encontro e trocas entre nações, na verdade ele se opõe à forma como se 

deram esses encontros, sobretudo, no século XX, “...momento em que a 

Europa caiu em mãos dos financeiros e capitães de indústria, os mais 

desprovidos de escrúpulos, que a Europa se propagou; [...]e que a Europa tem 

contas a prestar perante a comunidade humana pela maior pilha de cadáveres 

da história.” (CÉSAIRE, 2010, p.27).  

Critica o pseudo-humanismo daquele pequeno burguês, cristão, muito 

distinto que se revolta contra o nazismo porque esse vitimou homens brancos e 

humilhou a Europa e que, no entanto, não dirige o mesmo sentimento 

humanitário com relação à vitimização de árabes, indianos e africanos nos 

seus processos de colonização. Césaire aponta essa desumanização que a 

colonização produz, uma coisificação do ser humano, onde colonizador 

acostuma-se a tratar o outro como um animal até que ele próprio se torne um 

animal. 

Refere-se ao fato de que a ideologia evolucionista que sustenta que 

colônias como as africanas ou latino americanas não teriam se desenvolvido 

sem a técnica européia é contraditada pelo exemplo japonês, que pode sim 

haver outros caminhos que não passem necessariamente pelo jugo europeu. 

2.1.2.3 Da narrativa colonialista - Edward Said 

 
Edward Said, árabe nascido em Jerusalém em 1935, falecido em Nova 

York em 2003, foi um dos mais importantes intelectuais palestinos, crítico 

literário e ativista da causa palestina. Em sua obra Cultura e Imperialismo 

(2011), Said vai tratar de um mecanismo extremamente poderoso de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_liter%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_liter%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Activista
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legitimação e construção ideológica a partir dos romances do século XX, qual 

seja, a narrativa: “O poder de narrar, ou de impedir que se formem e surjam 

outras narrativas, é muito importante para a cultura e o imperialismo, e constitui 

uma das principais conexões entre ambos” (2011,p.5). Said explora a 

construção de identidades a partir das narrativas construídas pelos 

colonizadores e como elas estabelecem essa diferença perigosa entre o “nós” 

e o “eles”. Sempre a velha dicotomia oriente e ocidente. Cita como exemplo o 

romance de Conrad “Nostromo”, no qual este sustenta: 

 

                                                   [...] que a fonte da ação e da vida significativa do mundo se encontra 
no Ocidente, cujos representantes parecem estar à vontade para 
impor suas fantasias e filantropias num Terceiro Mundo retardado 
mental. Nessa visão, as regiões distantes do mundo não possuem 
vida, história ou cultura dignas de menção, nenhuma independência 
ou identidade dignas de representação sem o Ocidente. E quando há 
algo para ser descrito, é, segundo Conrad, indizivelmente corrupto, 
degenerado, irremediável. (SAID, 2011, p.12) 
 

E Said vai mais além, analisando a posição dos Estados Unidos nessa 

corrida imperialista: 

                                                   Conrad parece dizer: “Nós, ocidentais, decidiremos quem é um bom 
ou um mau nativo, porque todos os nativos possuem existência 
suficiente em virtude de nosso reconhecimento. Nós os criamos, nós 
os ensinamos a falar e a pensar, e quando se revoltam eles 
simplesmente confirmam nossas ideias a respeito deles, como 
crianças tolas, enganadas por alguns de seus senhores ocidentais”. É 
isso, com efeito, o que os americanos sentem em relação a seus 
vizinhos do sul: que a independência é desejável para eles, desde 
que seja o tipo de independência que nós aprovamos. Qualquer outra 
coisa é inaceitável e, pior, impensável. (SAID, 2011, p.11) 

Contudo, a pergunta que se faz é se essa construção ideológica a partir 

das narrativas podem se dar de forma ingênua ou despretensiosa pelo autor da 

narrativa? Segundo Said é inevitável que esse autor esteja imerso na história, 

ou seja, ele querendo ou não, estará disseminando uma ideologia de seu 

tempo. 

                                                 Não creio que os escritores sejam mecanicamente determinados pela 
ideologia, pela classe ou pela história econômica, mas acho que 
estão profundamente ligados à história de suas sociedades, 
moldando e moldados por essa história e suas experiências sociais 
em diferentes graus. A cultura e suas formas estéticas derivam da 
experiência histórica[...](SAID, 2011, p.15) 

                        Foi esse o interesse de analisarmos as cartas trocadas naquela época 

entre personagens da nossa história local. Uns mais, outros menos 
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conhecidos, porém, em sua íntima relação de amizade nos revelam fatos e 

posturas que estão atravessadas por uma dada ideologia que moldou o perfil 

cultural da comunidade e analisamos isto a partir das narrativas, o que elas 

dizem e o que elas deixam de dizer. 

2.1.2.4 O mecanismo do preconceito - Frantz Omar Fanon 

 

Fanon, psiquiatra, filósofo e ensaísta marxista francês da Martinica, de 

ascendência francesa e africana, fortemente envolvido na luta pela 

independência da Argélia, foi também um influente pensador do século XX 

sobre os temas da descolonização e da psicopatologia da colonização. É dele 

a frase: “Por mais dolorosa que possa ser esta constatação, somos obrigados a 

fazê-la: para o negro, há apenas um destino. E ele é branco.”  

 

Com Fanon, vamos trabalhar a similitude entre o método de 

inferiorização dos negros da África com o dos indígenas no Brasil e como essa 

metodologia, esse aparelhamento através do preconceito, do colonialismo 

epistemológico - como ele trata, onde a linguagem e o modo como a ciência é 

construída também levam a uma destruição da própria identidade. 

 

Só há complexo de inferioridade após um duplo processo:  

— inicialmente econômico;  
— em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização 
dessa inferioridade. (FANON, 2008, 28) 

Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, 
direi que o negro não é um homem. Há uma zona de não-ser, uma 
região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente 
despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A 
maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar esta descida 
aos verdadeiros Infernos. (FANON, 2008, 26). 

 

 Fanon fala de um comportamento patológico onde se trata o negro como 

“autêntico” ou “inautêntico”, dependendo do seu comportamento e o negro em 

sua maioria, para Fanon, está preocupado em “fixar-se”, o que resulta em uma 

confirmação de patologia. Este ser que só tem liberdade se outro assim o 

reconhecer e conceder. Esta obsessão é resultado de uma impotência social. 

Fanon, entretanto, argumenta que o racismo força um grupo de pessoas a sair 
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da relação dialética entre o Eu e o Outro, uma relação que é a base da vida 

ética. A consequência é que quase tudo é permitido contra tais pessoas, e, 

como a violenta história do racismo e da escravidão revela, tal licença é 

frequentemente aceita com um zelo sádico. A luta contra o racismo anti-negro 

não é, portanto, contra ser o Outro. É uma luta para entrar na dialética do Eu e 

do Outro. 

Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos 
antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão 
“doente” quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer 
embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao 
branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o 
tcheco, na verdade trata-se de deixar o homem livre.(FANON, 2008, 
26) 

De uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total. No 
plano objetivo como no plano subjetivo, uma solução deve ser 
encontrada. E é inútil vir com ares de mea culpa, proclamando que o 
que importa é salvar a alma. Só haverá uma autêntica desalienação 
na medida em que as coisas, no sentido o mais materialista, tenham 
tomado os seus devidos lugares.(FANON, 2008, 29) 

Ao final de sua obra Fanon faz uma exortação que merece ser 

reproduzida a fim de sugerir uma possibilidade de coabitação das diferenças: 

A desgraça e a desumanidade do branco consistem em ter matado o 
homem em algum lugar. Consiste, ainda hoje, em organizar 
racionalmente essa desumanização. Mas, eu, homem de cor, na 
medida em que me é possível existir absolutamente, não tenho o 
direito de me enquadrar em um mundo de reparações retroativas. Eu, 
homem de cor, só quero uma coisa: Que jamais o instrumento domine 
o homem. Que cesse para sempre a servidão do homem pelo 
homem. Ou seja, de mim por um outro. Que me seja permitido 
descobrir e querer bem ao homem, onde quer que ele se encontre. O 
preto não é. Não mais do que o branco. Todos os dois têm de se 
afastar das vozes desumanas de seus ancestrais respectivos, a fim 
de que nasça uma autêntica comunicação. Antes de se engajar na 
voz positiva, há a ser realizada uma tentativa de desalienação em prol 
da liberdade. Um homem, no início de sua existência, é sempre 
congestionado, envolvido pela contingência. A infelicidade do homem 
é ter sido criança. É através de uma tentativa de retomada de si e de 
despojamento, é pela tensão permanente de sua liberdade que os 
homens podem criar as condições de existência ideais em um mundo 
humano. Superioridade? Inferioridade? Por que simplesmente não 
tentar sensibilizar o outro, sentir o outro, revelar-me outro? Não 
conquistei minha liberdade justamente para edificar o mundo do Ti? 
Ao fim deste trabalho, gostaríamos que as pessoas sintam, como nós, 
a dimensão aberta da consciência. Minha última prece: Ô meu corpo, 
faça sempre de mim um homem que questiona! (FANON, 2008, 
p.191,193) 
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 Esta invocação merece ser dirigida à todas as diferenças e etnias na 

atualidade. Fanon dá voz e representa não apenas o homem negro mas, todos 

os homens e mulheres em situação de subordinação. 

2.1.2.5 A questão da representação do subalterno - Gayatri Chakravorty 

Spivak 

 

Gayatri Chakravorty Spivak nascida em Calcutá, crítica e teórica indiana, 

pós-colonialista, que em seu famoso texto: “Pode o subalterno falar?” - trata, 

dentre outras, da questão da agência e da representação. Depois de termos 

tratado da posição de Fanon diante da situação humilhante e degradante do 

povo subestimado e colonizado, faremos um retrato da submissão silenciosa 

do colonizado da Amazônia, seu silenciamento e admissão de inferioridade e 

colocamos a questão levantada por Spivaky, que sejam representados por 

quem possa ser legítimo intérprete de suas dores, desejos e apelos. 

Para a autora indiana os subalternos são “as camadas mais baixas da 

sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da 

representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros 

plenos no estrato social dominante” (2010, p.14). 

A autora debate frontalmente com Foucault e Deleuze no que diz 

respeito à afirmação de que os sujeitos oprimidos possam ser autônomos e 

capazes de lutarem por si próprios sem precisarem de representação. Spivak 

ressalta que o agenciamento do sujeito que é a sua “fala” exige consciência 

dos sujeitos bem como a sua capacidade de formar alianças.  

Spivak vai defender a tese de que estes autores não conhecem a 

realidade do terceiro mundo e que falam a partir de uma visão eurocentrada. 

Devemos agora confrontar a seguinte questão: no outro lado da divisão 

internacional do trabalho do capital socializado, dentro e fora do circuito da 

violência epistêmica da lei e da educação imperialistas […], pode o subalterno 

falar? (2010, p.70). 

Neste caso, para a autora, os subalternos deveriam ser representados 

por aqueles que frequentaram a academia, os intelectuais, e que podem falar 

por aqueles sem lhes corromper o sentido, nisto consiste a representação. A 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_liter%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
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autora chama atenção para que ao representá-lo ela não seja mais emudecido. 

O subalterno precisa de um veículo confiável para que possa falar e ser ouvido. 

Quem poderia falar pelos índios, pelos seringueiros “soldados da 

borracha” e todo esse povo da floresta explorado pelo capital imperialista? O 

nosso esforço e escopo do nosso trabalho se dirige a esta finalidade. Lançar 

um olhar sob a perspectiva do subalterno para compreender as razões do 

silenciamento, de um esmaecimento cultural e da prostração diante de tantas 

mazelas e extermínios da natureza. Desse lugar “exótico” que coube ao povo 

nativo da amazônia ocupar e do sofrimento imposto aos nordestinos “soldados” 

fugidos da fome e da seca, alvos de fetichismos e de estereótipos. 

 Ao entendermos aqui o subalterno como a minoria subjugada, como 

apontou Spivak, teremos as figuras do índio nativo da Amazônia e expulso de 

suas terras, do caboclo seringueiro em seu regime trabalhista similar à 

escravidão e, podemos perceber o que tivemos de recusa e de máscara ao 

longo de todo esse processo histórico de colonização da Amazônia ocidental. 

  

2.1.2.6 O “Paraíso Tenebroso” de Euclides da Cunha seria o mesmo 

“Purgatório Necessário” de Memmi? - Euclides da Cunha 

 
Em sua obra À Margem da História, Euclides da Cunha7 denuncia o 

trabalho escravo dos seringueiros na região amazônica e o completo abandono 

do povo pelo poder oficial, entregues à própria sorte e à natureza indômita. 

A cada deslize fisiológico ou moral antepõe-se o corretivo da reação 
física. E chama-se insalubridade o que é um apuramento, a 
eliminação generalizada dos incompetentes. Ao cabo verifica-se 
algumas vezes que não é o clima que é mau; é o homem. 
Foi o que sucedeu em grande parte no Acre. As turmas povoadoras 
que para lá seguiram, sem o exame prévio dos que as formavam e 
nas mais deploráveis condições de transporte, deparavam, além de 
tudo isto, com um estado social que ainda mais lhe engravescia a 
instabilidade e a fraqueza.  
Aguardava-as e ainda as aguarda, bem que numa escala menor, a 
mais imperfeita organização do trabalho que ainda engenhou o 
egoísmo humano. 

                                                             
7
 Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, nascido em Cantagalo, 20 de janeiro de 1866 — Rio 

de Janeiro, 15 de agosto de 1909, foi um escritor e jornalista brasileiro, membro da Academia 
Brasileira de Letras. Viajou para a região norte do Brasil em uma campanha de demarcação de 
suas fronteiras, a qual chefiou. Lá, escreveu obras de denúncia como esta obra que ora 
referenciamos À MARGEM DA HISTÓRIA,São Paulo: Martin Claret, 2006. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantagalo_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1866
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
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Repitamos. O sertanejo emigrante realiza, ali, uma anomalia sobre a 
qual nunca é demasiado insistir: é o homem que trabalha para 
escravizar-se.(CUNHA, 2006, P.51) 
(grifo nosso) 

 

O autor faz um paralelo de como eram bem tratados os colonos italianos 

em São Paulo em comparação com os maus tratos dos nordestinos na 

Amazônia, por nossos poderes públicos:  

   
Enquanto o colono italiano se desloca de Gênova à mais remota 
fazenda de São Paulo, paternalmente assistido pelos nossos poderes 
públicos, o cearense efetua, à sua custa e de todo em todo 
desamparado, uma viagem mais difícil, em que os adiantamentos 
feitos pelos contratadores insaciáveis, inçados de parcelas fantásticas 
e de preços inauditos, o transformam as mais das vezes em devedor 
para sempre insolvente. 
A sua atividade, desde o primeiro golpe de machadinha, constringe-
se para logo num círculo vicioso inaturável: o debater-se exaustivo 
para saldar uma dívida que se avoluma, ameaçadoramente, 
acompanhando-lhe os esforços e as fadigas para saldá-la. 
E vê-se completamente só na faina dolorosa. A exploração da 
seringa, neste ponto pior que a do caucho, impõe o isolamento. 
(CUNHA, 2006, P.51) 

 

 Diante das intempéries de uma natureza anfíbia misto de águas e terras, 

de doenças tropicais e miríades de insetos, o estrangeiro sucumbe. Euclides 

descreve o nordestino e caboclos como amansadores do deserto e o sulista 

como deslocado no tempo e no espaço ansioso por partir. Ignora por completo 

os indígenas no seu texto À margem da história. 

 

 A maneira como Euclides descreve a natureza amazônica faria cair por 

terra qualquer desejo de expedição ou uma simples visita à estas paragens. 

Em vários trechos do capítulo I, Terra sem História (2006), fica evidenciado seu 

desapontamento. Uma terra inacabada, ainda em formação, monótona, como 

um retorno à era paleozóica, de imperfeita grandeza. Falta-lhe, a seu ver, o 

trabalho da arte, do homem: Tem tudo e falta-lhe tudo, porque lhe falta esse 

encadeamento de fenômenos desdobrados num ritmo vigoroso, de onde 

ressaltam, nítidas, as verdades da arte e da ciência - e que é como que a 

grande lógica inconsciente das coisas (2006,p. 19).  
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 Euclides atribui às narrativas literárias e científicas dos séculos XVIII-XIX 

a criação de um imaginário maravilhoso que empolga por igual o cronista 

ingênuo, o aventureiro romântico e o sábio precavido. 

 Fala com um certo assombro do fenômeno das “terras caídas”: No 

Amazonas, o contrário. O que nele se destaca é a função destruidora, 

exclusiva. A enorme caudal está destruindo a terra. [...] Mas toda esta massa 

de terras diluídas não se regenera. O maior dos rios não tem delta (2006, p.21). 

 Euclides da Cunha vai traçando um paralelismo entre a força bruta da 

natureza, a violência dos rios caudalosos que empurram suas margens para o 

oceano e o modo de sentir do migrante que aporta nesta região. Considera que 

aqui é uma terra sem pátria. Ou seja, não há aquele sentimento de 

pertencimento, de terra natal, de cidadania. Essa sensação de abandono, de 

descaso, de esquecimento é a todo tempo destacada na narrativa do autor.  

 Naqueles lugares, o brasileiro salta: é estrangeiro, e está pisando em 
terras brasileiras. Antolha-se um contra-senso pasmoso: à ficção de 
direito estabelecendo por vezes a extraterritorialidade, que é a pátria 
sem a terra, contrapõe-se uma outra, rudemente física: a terra sem a 
pátria. É o efeito maravilhoso de uma espécie de imigração telúrica. A 
terra abandona o homem. Vai em busca de outras latitudes. E o 
Amazonas, nesse construir o seu verdadeiro delta em zonas tão 
remotas do outro hemisfério, traduz, de fato, a viagem incógnita de 
um território em marcha, mudando-se pelos tempos adiante, sem 
parar um segundo, e tornando cada vez menores, num 
desgastamento ininterrupto, as largas superfícies que atravessa. 
(CUNHA, 2006, p.23) 

 

De outro giro, a narrativa do autor gera interpretações que parecem 

justificar a faina destruidora do homem em face da própria natureza selvagem: 

Neste ponto, o rio, que sobre todos desafia o nosso lirismo patriótico, é o 

menos brasileiro dos rios. É um estranho adversário, entregue dia e noite à 

faina de solapar a sua própria terra (p.22). Descreve as inúmeras tentativas de 

amansar a terra, revolta, desordenada, incompleta, por meio de regulamentos 

higiênicos, de expedições imponentes, de solenes visitas pastorais, ilustres 

capitães-generais, viagens governamentais, tudo em vão. 

Era um símbolo. Tudo vacilante, efêmero, antinômico, na paragem 
estranha onde as próprias cidades são errantes, como os homens, 
perpetuamente a mudarem de sítio, deslocando-se à medida que o 
chão lhes foge roído das correntezas, ou tombando nas terras caída 
das barreiras… 
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Vai-se de um a outro século na inaturável mesmice de renitentes 
tentativas abortadas. As impressões dos mais lúcidos observadores 
não se alteram, perpetuamente desenfluídas pelo espetáculo de um 
presente lastimável contraposto à ilusão de um passado grandioso. 
(CUNHA, 2006, p.26) 

 Se em Memmi, evidencia-se a crítica ao comportamento do colonizador 

na tentativa de impor sua visão e cultura aos nativos enquanto extraía-lhes as 

riquezas e privilégios, em Euclides da Cunha, o sujeito torna-se vítima de uma 

poderosa força selvagem imposta pela natureza capaz de moldar os traços de 

caráter e até a expulsar por fim o estrangeiro deste lugar que exige uma 

compleição física e de espírito da qual ele parece não gozar.  

Depois há o incoercível da fatalidade física. Aquela natureza 
soberana e brutal, em pleno expandir de suas energias, é uma 
adversária do homem. No perpétuo banho de vapor, de que nos fala 
Bates, compreende-se sem dúvida a vida vegetativa, sem riscos e 
folgada, mas não a delicada vibração do espírito na dinâmica das 
idéias, nem a tensão superior da vontade nos atos que se alheiem 
dos impulsos meramente egoísticos. Não exagero. Um médico 
italiano - belíssimo talento - o Dr. Luigi Buscalione (1901), que por ali 
andou há pouco tempo, caracterizou as duas primeiras fases da 
influência climatérica sobre o forasteiro, a princípio sob a forma de 
uma superexcitação das funções psíquicas e sensuais, 
acompanhada, depois, de um lento enfraquecer-se de todas as 
faculdades, a começar pelas mais nobre…(CUNHA, 2006,p.27) 

Em seguida, o autor justifica-se, apontando outros fatores sociais que 

não apenas a natureza a influenciar este comportamento: 

Mas neste apelar para o clássico conceito da influência climática 
esqueceu-lhe, como a tantos outros, influxo porventura secundário, 
mas apreciável, da própria inconstância da base física onde se agita 
a sociedade. …(CUNHA, 2006,p.27) 

 

Mas logo em seguida, volta a colocar a natureza como modeladora de 

um perfil paralítico das gentes:  

A volubilidade do rio contagia o homem. No Amazonas, em geral, 
sucede isto: o observador errante que lhe percorre a bacia em busca 
de variados aspectos sente, ao cabo de centenares de milhas, a 
impressão de circular num itinerário fechado, onde se lhe deparam as 
mesmas praias ou barreiras ou ilhas, e as mesmas florestas e igapós 
estirando-se a perder de vista pelos horizontes vazios; o observador 
imóvel que lhe estacione às margens sobressalteia-se, 
intermitentemente, diante de transfigurações inopinadas. Os cenários 
invariáveis no espaço, transmudam-se no tempo. Diante do homem 
errante, a natureza é estável; e aos olhos do homem sedentário que 
planeie submetê-la à estabilidade das culturas, aparece 
espantosamente revolta e volúvel, surpreendendo-o, assaltando-o por 
vezes, quase sempre afugentando-o e espavorindo-o. 
A adaptação exercita-se pelo nomadismo. 
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Daí, em grande parte, a paralisia completa das gentes que ali vagam, 
há três séculos, numa agitação tumultuária e estéril. (CUNHA, 2006, 
p.28) 

 

São várias as vezes em que o autor faz referência a essa relação 

homem x natureza e sua relação com a moral ou o espírito. Caracteriza o 

nordestino que foi para o seringal pela braveza, coragem, robustez, 

ingenuidade, heroísmo, disciplinados pelos reveses que o deserto lhe impõe. 

Quanto ao sulista destaca a melancolia, o desejo de retornar para sua terra 

natal na primeira oportunidade, ainda que seja por causa do impaludismo, seria 

uma desculpa honrosa para fugir desta “paragem maldita”.  

[...] o desfalecimento moral dos que para lá seguem e levam desde o 
dia da partida a preocupação absorvente da volta no mais breve 
prazo possível. Cria-se uma nova sorte de exilados - o exilado que 
pede o exílio, lutando por vezes para o conseguir, repelindo outros 
concorrentes, ao mesmo passo que vai adensando na fantasia 
alarmada as mais lutuosas imagens no prefigurar o paraíso tenebroso 
que o atrai. (grifo nosso)(CUNHA, 2006, p.44)  

 

E conclui que muitas das vezes pior que a natureza é o homem, que 

entrega o seu semelhante à própria sorte e ressalta a falta de políticas públicas 

para esta realidade nortista. Defende a criação de uma lei do trabalho que 

nobilite o homem e uma justiça austera para cercear os desmandos além, de 

uma forma de homestead que o ligue definitivamente à terra. 

2.1.2.7 Neide Gondim e a crítica à visão evolucionista da natureza e ao 

determinismo geográfico  

 

A professora Neide Gondim, doutora em comunicação e semiótica, 

autora do livro “A invenção da Amazônia”, faz uma crítica a esta atitude do 

republicano Euclides da Cunha ao afirmar que: 

 

[...] semelhante a outros cientistas que visitaram a região, Euclides 
visita com uma hipótese do Brasil, desmente a visão idealizada do rio 
Amazonas, critica os mistificadores e depois, paradoxalmente, 
engrossa as fileiras daqueles que encararam o local sob uma ótica 
romântica. (GONDIM,1994,p.224). 
 
 

Segundo a autora, Euclides acaba por aderir à tese dos que defendem o 

determinismo geográfico quando trata do homem pela visão evolucionista da 

natureza. 
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Segundo Gondim, o autor de Os Sertões, ao escrever À margem da 

história, refere-se ao nordestino que demonstrou seu valor na Guerra de 

Canudos, mas ignora completamente o índio e o português. A omissão do 

caboclo, descendente do índio ou do tapuio - índio aculturado-, patenteia que 

não será chamado a participar na constituição da Nação, porque nele não é 

reconhecida uma identidade nacional (1994, p. 225). Por tratar-se de um autor 

que contribuiu para a formação de um pensamento social no Brasil iniciando 

uma maneira científica de interpretar a sociedade, este apagamento da figura 

do indígena e do caboclo acaba tendo uma influência sobre a maneira como o 

sul do país enxerga o norte e como esta imagem foi construída em conjunto 

com a ideia de modernidade, pois estava em pleno período do expansionismo 

gomífero na Amazônia.  

 

2.1.2.8 A ideia de modernidade em Quijano 

 

E como aponta Aníbal Quijano, sociólogo e pensador peruano, a ideia 

de modernidade está intrinsecamente ligada à de raça e colonialidade. 

Segundo Quijano  a América se constitui como um padrão de poder baseado 

na diferença racial. A partir da chegada dos conquistadores e a diferença de 

fenótipos, a estrutura biológica situava uns em relação de inferioridade em 

relação a outros. Nessas bases foi classificada a população da América e do 

mundo, nesse novo padrão de poder e a articulação de todas as formas 

históricas de controle do trabalho, de seus recursos e produtos em torno do 

capital e do mercado mundial. 

 
Historicamente, isso significou uma nova maneira de legitimar as já 
antigas idéias e práticas de relações de superioridade/inferioridade 
entre dominantes e dominados. 
Desde então demonstrou ser o mais eficaz e durável instrumento de 
dominação social universal, pois dele passou a depender outro 
igualmente universal, no entanto mais antigo, o intersexual ou de 
gênero: os povos conquistados e dominados foram postos numa 
situação natural de inferioridade, e conseqüentemente também seus 
traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais.. 
Desse modo, raça converteu-se no primeiro critério fundamental para 
a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis na 
estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, no modo 
básico de classificação social universal da população mundial. 
(QUIJANO,2005, p.118) (grifo nosso) 

 



49 
 

 Essa classificação racista das id-entidades foram associadas a relações 

racistas na divisão do trabalho, salários e cargos, uma forma de controle que 

estabeleceu vantagens no mercado mundial para colonizadores brancos que 

exploraram o trabalho gratuito de índios, negros e mestiços. Assim:  Uma nova 

tecnologia de dominação/exploração, neste caso raça/trabalho, articulou-se de 

maneira que aparecesse como naturalmente associada, o que, até o momento, 

tem sido excepcionalmente bem-sucedido. (QUIJANO,2005, p.119) 

Quijano se refere a essa entidade forjada no colonialismo e pela 

colonialidade de id-entidade e assim, nos remete à noção desenvolvida dentro 

da teoria psicanalítica de Freud daquele componente da personalidade que é 

formado pelas pulsões, instintos, impulsos, que funciona segundo o princípio 

do prazer. De acordo com a psicanálise freudiana o id não faz planos, não 

espera, busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e 

não conhece inibição. Ele não tem contato com a realidade.  O id 

desconhece juízo, lógica, valores, ética ou moral. É exigente, impulsivo, cego, 

irracional, antissocial e egoísta. 

Além disso, o ego procura aplicar a influência do mundo externo ao id 
e às tendências deste, e esforça-se por substituir o princípio de 
prazer, que reina irrestritamente no id, pelo princípio de realidade. 
Para o ego, a percepção desempenha o papel que não cabe ao 
instinto. O ego representa o que pode ser chamado de razão e senso 
comum, em contraste com o id, que contém as paixões. (Freud, 2006. 
p.16) 

 Portanto, a interpretação que nos sugere tal denominação utilizada por 

Quijano é muito apropriada para o que ele descreve em sua teoria, são 

entidades criadas a partir de uma ficção que pretende incutir nas mentes que 

existe na natureza por razões biológicas, uma relação de 

superioridade/inferioridade de raças, seriam as  id-entidades.                                   

 A diferença de salários no mundo capitalista atual, para o mesmo 

trabalho entre brancos e raças consideradas inferiores, índios, negros, 

mestiços, oliváceos e amarelos, se explica com base nesta classificação social 

racista da população do mundo, que tem suas raízes no colonialismo, em 

outras palavras, representa a colonialidade do poder capitalista mundial. E no 

centro desse poder a Europa e o europeu, essa nova id-entidade geocultural 

emergia como a sede central do controle do mercado mundial.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
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Com efeito, todas as experiências, histórias, recursos e produtos 
culturais terminaram também articulados numa só ordem cultural 
global em torno da hegemonia européia ou ocidental. Em outras 
palavras, como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa 
também concentrou sob sua hegemonia o controle de todas as 
formas de controle da subjetividade, da cultura, e em especial do 
conhecimento, da produção do conhecimento. (QUIJANO,2005, 
p.121) 

 

 Isso resultou em que os europeus se sentissem superiores e mais do 

que isso, naturalmente superiores. Essas categorias dualistas, binárias próprias 

do eurocentrismo que resulta na visão do “europeu” e do “outro”, no “ocidente” 

e “oriente”, no conceito de “raça” e o mito fundacional de que a Europa seria o 

ápice do evolucionismo e que isto é uma lógica da natureza e não de uma 

história de poder, são as narrativas que legitimaram e continuam legitimando a 

dominação de um povo por outro. 

 
De acordo com essa perspectiva, a modernidade e a racionalidade 
foram imaginadas como experiências e produtos exclusivamente 
europeus. Desse ponto de vista, as relações intersubjetivas e 
culturais entre a Europa, ou, melhor dizendo, a Europa Ocidental, e o 
restante do mundo, foram codificadas num jogo inteiro de novas 
categorias: Oriente-Ocidente, primitivo-civilizado, 
mágico/míticocientífico, irracional-racional, tradicional-moderno. Em 
suma, Europa e não-Europa. Mesmo assim, a única categoria com a 
devida honra de ser reconhecida como o Outro da Europa ou 
“Ocidente”, foi “Oriente”. Não os “índios” da América, tampouco os 
“negros” da África. Estes eram simplesmente “primitivos”. Sob essa 
codificação das relações entre europeu/não-europeu, raça é, sem 
dúvida, a categoria básica. Essa perspectiva binária, dualista, de 
conhecimento, peculiar ao eurocentrismo, impôs-se como 
mundialmente hegemônica no mesmo fluxo da expansão do domínio 
colonial da Europa sobre o mundo. Não seria possível explicar de 
outro modo, satisfatoriamente em todo caso, a elaboração do 
eurocentrismo como perspectiva hegemônica de conhecimento, da 
versão eurocêntrica da modernidade e seus dois principais mitos 
fundacionais: um, a idéia-imagem da história da civilização humana 
como uma trajetória que parte de um estado de natureza e culmina 
na Europa. E dois, outorgar sentido às diferenças entre Europa e não 
Europa como diferenças de natureza (racial) e não de história do 
poder. Ambos os mitos podem ser reconhecidos, inequivocamente, 
no fundamento do evolucionismo e do dualismo, dois dos elementos 
nucleares do eurocentrismo.  (Quijano,2005 p.122) 
 

 Este é um dos principais mecanismos de dominação de que trata o pós-

colonialismo, o poder da narrativa que coloca o europeu no centro e no ápice 

do mundo em detrimento dos que eles próprios qualificaram como sendo povos 

primitivos, raças inferiores. 
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2.1.2.9 O conceito de decolonização em Walter Mignolo 

 

 Walter Mignolo faz uma distinção para evitar a confusão entre 

“colonialismo” e “colonialidade”. Segundo ele, a colonialidade é a lógica do 

domínio no mundo moderno/colonial que transcende o fato de que o país seja 

Espanha, Inglaterra ou Estados Unidos (MIGNOLO,2007, p.33). 

 

 Em 11 de setembro de 2001, cita como exemplo, os Estados Unidos não 

eram um império com colônias mas, mantinham suas bases militares no 

Oriente Médio e América do Sul, o que representa uma nova forma de 

colonialismo a partir do desenvolvimento tecnológico do século XX e 

evidentemente, que está presente nessa relação de dominação a idéia de 

colonialidade. Traz uma definição para os condenados de Fanon (“los 

condenados da la tierra”): 

 
Los condenados se definen por la herida colonial, y la herida colonial, 
sea física o psicológica, es una consecuencia del racismo, el discurso 
hegemónico que pone en cuestión la humanidade de todos los que no 
pertenecen al mismo locus de enunciación( y la misma geopolítica del 
conocimiento) de quienes crean los parâmetros de classificación y se 
otorgan a si mismos el derecho a classificar.(MIGNOLO,2007,p.34) 

 

 Podemos então dizer que o processo de colonização deixou uma ferida 

colonial, um sentimento de inferioridade de seres humanos que não se 

encaixam no modelo predeterminado pelas narrativas euroamericanas. E 

ainda, que essa lógica da colonialidade é constituída pelas ausências de 

relatos desses povos “sem história”, “condenados da terra”, “primitivos”. A 

modernidade não existiria sem o capitalismo, este não existiria sem o 

colonialismo e por fim nenhum destes sem a colonialidade, que é o lado 

obscuro da modernidade. Uma história plena de silêncios, melhor dizendo, de 

silenciamentos. 

 

 Neste sentido, o que o argentino Walter Mignolo defende é uma 

transformação decolonial da noção unívoca e hegemônica da história que vem 

sendo narrada há séculos e para isso, a palavra modernidade deve ser 

compreendida como uma construção europeia da história a favor dos 

interesses da Europa, de que a América não foi “descoberta” ela foi “inventada” 
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para atender aos objetivos colonizadores e só a partir de novas designações e 

compreensões será possível sair deste monólogo e estabelecer um diálogo que 

inclua a perspectiva do imigrante, do índio, do negro, do “outro” “não-europeu”. 

Propõe assim, uma decolonização do conhecimento. 

SEÇÃO III 

3.1 Análise narrativa dos excertos da carta de McHenry para Aluízio 

Ferreira e os mecanismos de dominação e legitimação empregados no 

Território do Guaporé durante o segundo ciclo da borracha  

 

A partir desta perspectiva pós colonial nos propusemos a analisar o 

período histórico da exploração da borracha no Território do Guaporé, já no seu 

segundo ciclo, portanto, século XX durante a 2ª Guerra Mundial e sua relação 

com o processo de colonização e seus mecanismos de dominação. A pesquisa 

se dá a partir de um corpus determinado que representa fragmentos dos fatos 

e pensamentos que circulavam naquele período através de uma carta cujo 

autor é o piloto norte americano McHenry, para seu amigo brasileiro Aluízio 

Ferreira, primeiro Diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em Porto 

Velho. Pretendemos a partir destes fragmentos reconstruir um pedaço da 

nossa história local que revela como se deu o contato entre as pessoas que já 

habitavam esta região e os demais que para cá vieram com o intuito de buscar 

melhores condições de vida, de enriquecer ou de servir aos interesses de seu 

país de origem. 

Aqui destaco um trecho da carta de McHenry para Aluízio que fala do 

período pesquisado: 

E também só alguém como você pode compreender que eu estava 
lendo sobre a 2ª fase da história da borracha. Outras pessoas não 
compreendem isso bem. 
“Borracha”, antigamente “ Rei do Vale do Amazonas”. 
Será que o Rei ia voltar novamente para o vale? Será que as luzes 
iluminariam mais uma vez com brilho a Casa da Òpera de Manáus? O 
Porto Velho se levantaria das cinzas do passado, como o legendário 
Fênix? (Carta de McHenry, p.3) 

 

 O emissor ao comparar a borracha a um “rei” deixa evidente a 

importância econômica daquele produto e a supremacia deste sobre outros 
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produtos existente à época. A palavra “Rei” já se liga ao conceito de império, 

de dominação, de opulência que se reflete no modo europeu como a burguesia 

vivia em Manaus com uma “Casa de Ópera” em plena Amazônia.  

 

É válido esclarecer que a borracha teve dois importantes ciclos de 

exploração. A região Amazônica foi uma das maiores produtoras e 

exportadoras de látex do mundo. No curto período de três décadas, entre 1830 

e 1860, a exportação do látex foi de 156 para 2673 toneladas. Nesse período 

grandes centros urbanos se desenvolveram como Manaus e Belém. Após 1912 

a borracha teve um declínio e ressurgiu por breve tempo durante a Segunda 

Guerra Mundial entre 1942 a 1945, quando finalmente foi suplantada pela 

borracha asiática. Foi nesse segundo ciclo que o autor da carta serviu como 

piloto da Rubber Development Corporation em Porto Velho e do qual sentia 

saudades segundo relata a seu amigo: 

 
Será que tudo voltaria a ser como antes? Aquela improvisada estrada 
de ferro de brinquedo iria funcionar mais uma vez com novos trilhos, 
rodas novas com eixos bem lubrificados? Os vagões estariam 
carregados com borracha? O Porto Velho surgiria mesmo 
novamente? (Carta de McHenry, p.3). 

 
 

 A “estrada de ferro de brinquedo” a qual se refere esse trecho da carta é 

a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, também conhecida como “A Ferrovia do 

diabo”, que pretendia ligar a Bolívia ao Atlântico pelo Amazonas. A história de 

sua construção é repleta de obstáculos e dificuldades, iniciada em 1907 e 

inaugurada em 1912. Justamente o ano da inauguração seria o último ano da 

história em que o Brasil exportaria mais borracha do que o resto do mundo, 

segundo o historiador Manoel Rodrigues Ferreira, autor do livro “A Ferrovia do 

diabo” (1987) cujo título se deve à existência de uma cachoeira acima de Santo 

Antônio chamada Caldeirão do Inferno e a tantas outras referências que se faz 

ao diabo nos relatos de viajantes que vieram à região.  

 

A estrada de ferro tinha na borracha um dos principais produtos a 

transportar, e do qual dependeria. Com a queda do preço da borracha 

amazônica em razão do enorme crescimento das exportações asiáticas acabou 

o domínio brasileiro no comércio de borracha. Os fretes ferroviários se 
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tornaram insuportáveis para os produtores de borracha que assim não 

obtinham lucro algum e abandonaram a ferrovia pós uma revolta violenta em 

setembro de 1913. 

 

Em razão dos prejuízos a empresa construtora Madeira-Mamoré Railway 

e também arrendatária da estrada por 60 anos a partir de 1912, que esperava 

obter o retorno do investimento com a venda da borracha viu seus planos 

ruírem e decidiu interromper o tráfego da ferrovia no dia 30 de junho de 1931. 

 

O governo federal assume então o controle da ferrovia e no dia 10 de 

julho de 1931, o chefe do Governo Provisório fez publicar o Decreto nº 20.200, 

mandando restabelecer o tráfego e nomeando Aluízio Ferreira seu Diretor.  

 

As disputas continuam com a companhia cobrando indenização pelos 

altos custos da construção, segundo a empresa, muito acima do contratado e 

mediante o Decreto nº1.547, de 5 de abril de 1937 paga-se a indenização de 

17.514:198$000 (FERREIRA, 1987, p. 344) e o Governo Federal entra 

finalmente na posse da ferrovia. No dia 13 de setembro de 1943 foi criado o 

Território Federal do Guaporé e Aluízio Ferreira foi designado seu primeiro 

governador. 

 

É em razão disso que McHenry dirigiu-se à estrada de ferro como “a 

improvisada estrada de ferro de brinquedo” e em outro trecho da carta: Eles 

falam sobre você sobre a sua estrada de ferro, a que gosto de me referir como 

“a estrada de ferro de lata do Aluízio” (Carta de McHenry, p.2).  

 

Fica evidenciado na forma como o norte americano McHenry se refere à 

ferrovia, uma depreciação do seu real valor e importância e como era vista 

pelos americanos. Como relatamos anteriormente, ingleses e americanos ao 

verem o franco declínio da borracha abandonaram a estrada de ferro Madeira 

Mamoré por ser um empreendimento que dava enorme prejuízo e ainda 

receberam uma indenização ao sair, cujo valor foi bastante questionado à 

época. Abandonaram-na nas mãos do governo brasileiro e do território o que 

para eles não tinha mais nenhuma valia. 
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Toda a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é um retrato fiel da 

empresa colonialista com a presença de austríacos, americanos, ingleses, 

suecos e tantos outros que pensaram na construção de uma ferrovia para 

evitar as cachoeiras existentes nos rios Madeira e Mamoré e que permitiria o 

acesso da Bolívia ao Atlântico.  

 

Desde os planos iniciais do Coronel Church, descendente de tradicional 

família norte americana, a quem foi dada a primeira concessão para a 

construção da ferrovia em 20 de abril de 1870 com o retumbante fracasso da 

firma empreiteira contratada, a P. e T.Collins devido às doenças e outras 

dificuldades, levando-a a abandonar o projeto antes mesmo de iniciar a 

construção até sua efetiva realização, que coube à outro empresário norte 

americano Percival Farquar, a história da ferrovia esteve sempre envolta em 

escândalos financeiros, corrupção, mortes, doenças, exploração, ambição, 

esperança e sonhos. Já no segundo ciclo da borracha a pergunta era se a 

estrada de ferro iria finalmente corresponder ao que fora planejado para ela 

como principal via de escoamento da borracha e outras riquezas.  

 

Apesar de tudo isto, os trabalhadores da estrada de ferro, as famílias 

que se formaram e cresceram em torno dela consideram-na como parte 

integrante de sua cultura, história e vida. Representou esperança para os que 

acreditaram no empreendimento e se dedicaram a ele por toda uma vida. Para 

Aluízio Ferreira, brasileiro, político, diretor da ferrovia e primeiro governador do 

Território do Guaporé seria de fundamental importância deixar um legado como 

este para a população local. O modo como McHenry se refere à ela em tom 

jocoso: “a estrada de ferro de lata do Aluízio”, sabedor que era de tudo quanto 

ocorrera e o que ela significava para o amigo e para a população local produz 

um efeito de sentido de desrespeito, de absoluta desconsideração pelo povo 

nativo, pelos trabalhadores e ganha um ar de superioridade sobre Aluízio e 

consequentemente sobre os brasileiros, comparando-o a uma criança com um 

brinquedo: “Aquela improvisada estrada de ferro de brinquedo iria funcionar 

mais uma vez com novos trilhos, rodas novas com eixos bem lubrificados?”. 
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Este modo de ver os sul americanos como povo infantilizado, está 

presente em muitas narrativas norte-americanas, como dissemos 

anteriormente, e exterioriza a formação ideológica do emissor norte americano. 

Uma visão imperialista do ponto de vista cultural. Deste modo a narrativa torna-

se um mecanismo de subjugação no sentido em que o empregou Said, o 

emissor estaria afetado pelas experiências sociais em diferentes graus e a 

reproduz. Vale ressaltar que em nenhum momento nas cartas de Aluízio em 

resposta ele combateu ou retrucou tal referência. 

 

Em seguida faz menção à ganância dos políticos e à essência capitalista 

do empreendimento colonialista de exploração da borracha da Amazônia: 

 
É certo que tudo isto foi imaginado quando os japoneses capturaram 
as plantações de borracha do extremo oriente e se decidiu voltar ao 
vale, como antigamente, em busca da borracha selvagem. 
Certamente que os políticos dos países à beira do vale e os do Rio 
tinham olhos e imaginação que ultrapassavam de longe tudo isso.  
Eles viam um funil, uma chaminé gigantesca de onde sairia um 
manancial de dinheiro, para os países e os próprios bolsos.  
Li sobre tudo isto em um relatório. Estava expresso de maneira 
diferente, mas para mim o significado era o mesmo. 
Quando entramos no W.W.11, a produção total de borracha do Brazil 
era de 20.000 toneladas. Assim dizia o relatório. 
18.000 toneladas se destinavam ao consumo interno. O resto era 
exportado. Os peritos irrefletidos do Rio prometiam 100.000 toneladas 
anuais de borracha. 
Este aumento era enorme e a cifra inatingível. Numa espécie de 
delírio começaram a tentar manter essas promessas loucas. E assim 
fazendo, repetiram as crueldades do passado, acumuladas sobre os 
seringueiros, os índios e os caboclos.  
O relatório apresenta apenas um esboço do que aconteceu durante a 
tentativa do Brazil no recrutamento de trabalhadores para o seringal. 
(Carta de McHenry, p.3) (grifo nosso) 

 

 Assim, vemos o testemunho de um norte americano que aqui esteve 

como piloto da RDC conduzindo toda essa gente para os seringais e que se vê 

estarrecido diante da leitura dos relatórios de Arquivos da Biblioteca Nacional 

em Washington, os quais comprovam que tudo já era do conhecimento 

daqueles que detinham o poder de alterar aquela realidade. Aqueles que 

detinham o poder político e econômico. Estrangeiros e brasileiros. Colonizador 

e colonizado, este último reproduzindo o modus operandi do primeiro, algoz de 

seu próprio povo num processo de assimilação e alienação de que nos falou 

Memmi (1957). 
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Além da formação ideológica de cunho imperialista, da motivação 

econômica capitalista, revela-se a desumanização ou “coisificação” resultante 

do colonialismo como observou Aimé Cesaire, senão vejamos o trecho que 

segue: 

Um relatório dos Arquivos* afirma que mais de 50 mil pessoas foram 
recrutadas no sul. Cada uma recebeu um par de calças e uma camisa 
nova, uma caneca e uma tigela de lata e marcharam para o norte na 
direção de Belém. Não escreveram nada sobre de onde vinha a 
comida deles, ou onde comiam. Nem como dormiam. Mas que 
centenas morreram no caminho. 
Ao chegarem em Belém, encontraram condições inacreditáveis. Não 
se fizera qualquer provisão, preparativo para essa gente. Começaram 
a morrer como moscas, das doenças tropicais. Não havia cuidados 
médicos, comida, abrigo, nada. 
Alguns foram enviados para os seringais em nossas Catalinas.  
Quantos atingiram os seringais? Ninguém jamais saberá, pois 
ninguém na verdade se importava com essa pobre gente. (Carta de 
McHenry, p.4) (grifo nosso) 

 

Nos trechos grifados destacamos o descaso com que tratavam os 

nordestinos. O autor McHenry escreve neste trecho da carta que essas 

pessoas foram recrutadas no “sul” em contraponto ao norte do país, mas 

constata-se facilmente pela descrição de que se referia à migração de 

nordestinos estimulados a viajar para servirem como “soldados da borracha”, o 

que em verdade se traduz como: mão-de-obra barata necessária para 

exploração da borracha amazônica. 

 Observamos uma verdadeira desumanização ou nas palavras de Aimé 

Césaire (2010), uma “coisificação” do ser humano como já reproduzida nos 

processos de colonização anteriormente. Esse “carregamento” de milhares de 

pessoas amontoadas em navios em condições deploráveis rumo a uma região 

desconhecida, fugidos da miséria e da fome e cujo destino para muitos foi a 

morte, nos remete inevitavelmente aos campos de concentração nazistas.  

Estão presentes igualmente o preconceito, a idéia de superioridade 

étnica, os interesses políticos e econômicos da metrópole e o capital 

estrangeiro, para citar apenas alguns dos mecanismos de dominação. A 

propaganda ideológica foi maciçamente utilizada pelo governo federal para 

atrair essa multidão para lutar como “soldados da borracha”, eram comparados 

aos combatentes de guerra, levados a se ver como verdadeiros heróis da 
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Pátria e o governo de Getúlio Vargas a partir de um acordo com Roosevelt 

recebia um dólar por cada homem. 

Este elemento componente do processo de colonização é o objetivo 

econômico da exploração para a “metrópole” à custa do trabalho não 

remunerado ou mal remunerado, similar ao trabalho escravo, o que constitui a 

própria colonialidade, o lado obscuro da modernidade. 

A exemplo dessa desumanização e coisificação do elemento humano 

indígena destacamos que ao longo de uma longa e “despretensiosa” carta que 

constitui o nosso corpus de pesquisa, a referência aos indígenas foram 

mínimas e em sua maioria referia-se a estes como os “selvagens”. 

Um técnico preparou um mapa lindo e muito  informativo do seu 
Território, com relação aos “Selvagens e Seringueiros”. Na área de 
índios hostis ele os desenhou em pé, com arcos e flechas e onde 
havia borracha ele desenhou os homens fazendo cortes nas árvores. 
E tudo em cores. (Carta de McHenry, p.2) 

 
 “Por que vocês não tem borracha aqui?” perguntamos. 
“Muitos índios por aqui” responde aquele seringalista. (Carta de 
McHenry, p.12) 

 
Mc Clohn também teve muito problemas com selvagens. E, pra variar, 
os índios estavam levando a melhor. (Carta de McHenry, p.20) 

 

Percebemos aqui, ao longo dessa perspectiva, uma “coisificação” dos 

povos indígenas da mesma forma que ocorreu com os nordestinos e em 

seguida com os caboclos nativos da região. Uma narrativa construída pela 

ótica do homem branco colonizador. Diante de uma narrativa que coloca os 

indígenas como seres sempre armados e perigosos fica fácil legitimar o 

assassínio de tribos inteiras, como de fato ocorreu sem qualquer punição. 

Importante ressaltar também que essas poucas referências ao indígena 

também significam algo, o silenciamento neste caso demonstra o quão 

insignificante era o indígena para o estrangeiro. Era visto como um empecilho à 

sua empreitada, obstáculos que precisavam ser vencidos de um modo ou de 

outro como veremos em outro trecho da carta quando tratarmos das 

“expedições de eliminação de dificuldades”.  
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Diante deste encontro de culturas diferentes percebemos o esforço 

violento em se implantar uma cultura alienígena ao indígena e, da parte deste, 

uma resistência e defesa violenta de sua posição e direitos naturais. Aqui o seu 

papel de subalterno, como definiu Spivak, sem condições de agência, em razão 

do desconhecimento da língua e nem de representação por ser uma categoria 

subestimada pelo colonizador o leva a reagir com as armas que possuía.  

Em outra passagem da carta, o correspondente americano refere-se a 

um documentário que assistiu anos depois em Washington sobre os irmãos 

Villas Boas e índios selvagens, contudo, a despeito de ser estrangeiro denota-

se o grande apreço que este adquiriu pela experiência vivida na Amazônia e 

pelo conhecimento que teve dos indígenas. Seu posicionamento subjetivo 

passaria então de colonizador para colonialista, ou seja apesar de estrangeiro, 

apesar de ter adquirido apreço pela região e seu povo, ainda era portador de 

privilégios pelo simples fato de ser estrangeiro, branco, detentor da tecnologia 

e do capital o que lhe dava o “direito” de sobrevoar aquelas terras, construir 

pistas de aeroportos e explorar a região onde habitavam os índios nativos. 

Esse documentário foi exibido há um ano ou mais na televisão aqui 
em Washington. 
Vejo qualquer coisa sobre o Brasil e quando vi essa programação, 
cheguei em casa cedo, pronto para assisti-la. 
O narrador começou contando sobre o trabalho dos irmãos Villas 
Boas e se apresentaram cenas da reserva. 
Ele falou em muito detalhe sobre essa tribo. Pouco se conhecia. 
pouco se conhecia sobre essa gente. Eles evitavam todos os outros 
índios. E as outras tribos se afastavam deles. Eles não tinham as 
armas comuns das outras tribos, para a defesa ou a caça, e matavam 
suas vítimas a pauladas. Igualmente, outra expedição havia tentado 
entrar em contato com eles, e foi toda dizimada. 
Mais comentários, muitas cenas aéreas da floresta filmadas de um 
Cessna. A construção de uma pista de aterrissagem e cenas de 
homens abrindo caminho pela mata, e assim por diante. 
Uma descrição da região onde se sabia que se encontravam, um 
mapa e o nome do rio que os irmãos Villas Boas estavam usando 
para chegar até essa região. 
[...] 
O narrador estava dizendo que era esta a primeira vez em que as 
cabanas deles eram vistas por um homem branco. 
Nesse momento, quando se viam as cabanas na tela, eu me senti 
imobilizado. Depois fui tomado de uma sensação, de um sentimento 
que eu nunca havia experimentado. Muitas vezes tentei descrever 
esse sentimento. Mas nunca o consegui com precisão. 
Em um rápido instante eu não estava mais em casa. Essa porção 
maravilhosa da mente humana onde tais coisas raras são 
conservadas transportou-me para os tempos do Amazonas. Juro que 
eu sentia o cheiro das matas, o vento entrando pelas janelas do meu 
compartimento de engenheiro e até sentia os cheiros do avião. 
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Era como se eu estivesse novamente a bordo do 303. Porque o 
cinegrafista havia ao mesmo tempo enquadrado a moldura da janela. 
Tudo estava perfeito. Era uma reprodução exata do que eu tinha visto 
anos atrás. Eu tinha visto um povoado como aquele. Não havia como 
se enganar. 
E meu alvoroço era indescritível porque eu imediatamente reconheci 
as dificuldades incríveis de tudo o que eu estava assistindo. 
Ri comigo mesmo quando o narrador disse que pela primeira vez se 
via um povoado dessa gente. (Carta de McHenry, p.39) 

 

 Num trecho mais adiante da carta o correspondente relata a fuga dos 

indígenas pelas matas ao ouvirem o barulho dos aviões e o estilo nômade de 

vida que não permitia a localização exata das tribos.  

Assim é que, diante do que nos expôs Fanon em sua obra Pele Negra 

Máscaras Brancas, a posição subjugada do indígena é comparável à posição 

do negro em sua terra natal colonizada por brancos. Somente a violência, a 

resistência e a consequente dizimação de tribos inteiras, foram capazes de 

silenciar em certa medida o conflito. 

 Exercer algum controle sobre terras amazônicas tão vastas e fronteiriças 

ainda representa um imenso desafio até os dias atuais para os governos da 

América do Sul, imaginemos naquele período histórico da década de 40 onde 

não se dispunha de tamanha tecnologia como vemos hoje capazes de 

perscrutar o solo com precisão por satélite, as jazidas minerais, o território. 

Assim, não é de se admirar que junto com as riquezas surgissem os 

conspiradores, os piratas, os gananciosos e contrabandistas. O contrabando de 

borracha brasileira para a Alemanha nazista através da Bolívia e Argentina faz 

parte dos relatos de McHenry, ele próprio testemunha dos fatos: 

Pearl Habor e os êxitos dos japoneses no extremo oriente, com a 
captura das plantações de borracha, causaram um tumulto no 
programa de Reservas de Borracha. 
Literalmente, da noite para o dia, ficamos sem borracha. 
Necessitávamos também de tantas outras coisas. Diamantes 
industriais. Rubis. Platina. Matérias fundamentais para a medicina, e 
muitas outras. Muitas delas provinham da América do Sul. a 
Argentina fora um fornecedor. Mas a influência alemã suscitou um 
problema. 
A solução  para isso era bem simples. Conspirar e pagar mais 
dinheiro. Quantas vidas se perderam nessa batalha silenciosa, nunca 
se saberá. 
É fato que a borracha ia da Bolívia até a Argentina por terra, depois 
pelo Guaporé pela Argentina e a seguir para a Alemanha. Borracha 
de contrabando. 
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Isto eu sei por experiência própria. Nós trabalhávamos pelo Lago 
Huachi, Lago Rey, Lago Bahia, baseados em Guajaramirim (Porto 
Sucre) na Bolívia. 
Do ar víamos às vezes lá em baixo sulcos ou trilhas no capim 
crescido. Muito simples. Seguimos as trilhas e realmente, no 
horizonte em frente encontravam-se alguns carros de boi. Por vezes 
os tocadores condutores dos carros ouviam os motores dos aviões e 
se escondiam atrás de um tufo de mata, procurando evitar que 
espreitássemos. Mas quando perceberam que nós nada podíamos 
fazer, continuaram a agir abertamente. Contudo, não podíamos 
provar que a borracha estava indo para a Argentina. Por quê mandá-
la para o sul em carros de boi? Quando nós poderíamos transportá-la 
em nossos Catalinas? Mais conspiração. (Carta de McHenry, p.11) 

 

Neste trecho temos evidenciado o imperialismo do modo como 

conceituou Hobsbawn com a exploração da América do Sul por um país de 

“primeiro mundo” nos mesmos moldes em que o foi a África em relação ás 

suas riquezas, matérias primas e exploração da mão-de-obra barata. “A 

solução para isso era bem simples. Conspirar e pagar mais dinheiro. Quantas 

vidas se perderam nessa batalha silenciosa, nunca se saberá.” (Carta de 

McHenry, p.11). 

A presença de contrabandistas e conspiradores e um poder público 

incapaz de defender seu território e povos nativos, de controlar e conter essas 

ações criminosas neste território em seus vários e diversificados ciclos de 

exploração seja de ouro, cassiterita, café, borracha, madeira, diamantes, etc., 

não é propriamente uma novidade e chega a ser mesmo parte integrante da 

nossa história e por via de consequência forte influenciador de nossa cultura e 

identidades locais. De que modo impactou e que traços positivos e negativos 

deixou na identidade cultural? Não nos aventuramos a tecer afirmações 

definitivas, mas, simplesmente a título de colaborarmos a partir dos aportes 

teóricos apresentados, para um desenho desse perfil multi identitário do 

rondoniense. Em todos esses ciclos o papel daqueles que eram explorados, 

índios, caboclos, imigrantes, nordestinos é o de povo colonizado na definição 

de Memmi, subalterno, como diria Spivak, ou seja, um oriente nos trópicos, na 

visão de Said. 

No período histórico ora estudado do segundo ciclo de exploração da 

borracha, como visto anteriormente, constatamos que desde o seu nascimento 

a RDC já estava maculada com espírito colonizador de exploração predatória 
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de forma consciente e voluntária visando o benefício e interesses econômicos 

dos E.U.A., na verdade foi criada para isto:  

Vou escrever agora sobre algumas coisas que descobri com 
referência ao RDC, algumas delas serão citações literais de antigos 
relatos, tirados dos Arquivos. Sei que vão lhe interessar muito. 
[...] Uma fase do programa da borracha tal como você e eu vivemos, 
começou realmente no final dos anos 30. 
Havia gente aqui em Washington seguindo de perto a situação na 
Europa. Sem dúvida, os diferentes grupos de serviço de informação.  
Tais como o Exército, a Marinha, os Fuzileiros e o O.S.S. Claro que 
tinha de haver outros grupos, porém bem escondidos de todos os 
interessados. 
Esse campo de observação e de sigilo estendeu-se da Europa à 
Africa, a América do Sul e Central e depois até o Pacífico e a Ásia. 
Estávamos em paz. Preparando-nos para a guerra mas procurando 
parecer despreparados, e de muitos modos de fato o estávamos. 
[...] 
Em 1940, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fizeram 
um estudo e um levantamento do potencial de borracha selvagem do 
vale do Amazonas. Estaríamos então pensando nos futuros êxitos 
dos japoneses no extremo Oriente? Isto é algo em que devemos 
pensar. 
Não consegui encontrar os resultados desse levantamento nas fichas 
do RDC. Para consegui-los creio que tenho de pesquisar nas fichas 
do Departamento de Agricultura dos Arquivos. 
Contudo, os resultados desse levantamento são revelados pelo que 
se seguiu depois. É evidente que o levantamento não pareceu muito 
promissor, em relação ao que se havia imaginado. 
Portanto, a fim de assegurar algo para o futuro, criou-se a Corporação 
de Reserva da Borracha. 
Nesse ponto, interrompo para tentar explicar um particular do nosso 
governo na época. Roosevelt tomou posse durante a “Grande 
Depressão”.  As muitas coisas que a administração dele queria então 
fazer não tinham leis para apoiá-las. Eles também compreenderam 
que na ocasião era impossível fazer passar certas leis. O Congresso 
não permitiria. 
Mas havia um modo de contornar esses obstáculos. Era ético? sim e 
não. Mas eram possíveis, até prova em contrário, e alguns foram 
declarados não constitucionais e postos de lado. 
Uma forma de escamotear muitas coisas que desejavam fazer era 
dar-lhes o nome de CorporaçãoTenho certeza de que as pessoas 
mais esclarecidas do Governo ainda não entenderam bem esse 
assunto, nem eu tampouco. 
No que se segue, você verá o quão livremente esse meio foi 
empregado para esconder e por outro lado para confundir o público 
americano. Pensar que tal coisa enganou os governos estrangeiros é 
bobagem. Porque eles tem pessoas tão inteligentes quanto nós. 
A Reserva da Borracha começa então a fazer algo sobre a borracha 
na América do Sul e em todos os países onde se produziu borracha. 
Desse modo se iniciou o que eu chamo e acho que você concordará 
comigo, de “Xadrez do Jogo da Borracha”. 
Para mim isso é fascinante, do ponto de vista histórico. Pois eu sou o 
único membro vivo da RDC que conhece um brasileiro que foi um 
peão no jogo. Uso peão nesse sentido. 
Como Governador do Território, você era pessoa importante. Lhe 
diziam coisas e davam instruções, mas só o bastante para o que 
pretendiam que você fizesse. Nem mais, nem menos.  
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É claro que você executava as instruções ao pé da letra. Quanto a 
isso, nunca terei dúvidas. Contudo, surgiam necessariamente muitas 
ocasiões em que você tinha objeções e discordava porque o seu 
conhecimento e sua vivência da fronteira, de borracha, índios e da 
região simplesmente não permitiam que você concordasse. (Carta de 
McHenry, p.9-11) (grifo nosso). 

 

A partir desse excerto fica evidenciada a motivação capitalista, 

exploratória da borracha brasileira para atender aos interesses norte 

americanos. O emissor da carta chega a duvidar se o modo de criação da 

corporação foi ético ou não: “Mas havia um modo de contornar esses 

obstáculos. Era ético? sim e não. Mas eram possíveis, até prova em contrário, 

e alguns foram declarados não constitucionais e postos de lado.” Contudo, 

declara que foi feito de forma a esconder seu verdadeiro objetivo: “Uma forma 

de escamotear muitas coisas que desejavam fazer era dar-lhes o nome de 

Corporação.” (Carta de McHenry, p.10) 

A idéia de aparelhamento de Estado está evidenciada nesta passagem 

que destacamos:  

Havia gente aqui em Washington seguindo de perto a situação na 
Europa. Sem dúvida, os diferentes grupos de serviço de informação. 
Tais como o Exército, a Marinha, os Fuzileiros e o O.S.S. Claro que 
tinha de haver outros grupos, porém bem escondidos de todos os 
interessados (Carta de McHenry, p.9). 
 

Todas estas instituições estavam a serviço dos interesses norte 

americanos e não raro utilizavam os territórios da américa do sul e central para 

postos de observação, espionagem, como ele próprio afirma em seguida: “Esse 

campo de observação e de sigilo estendeu-se da Europa à Africa, a América do 

Sul e Central e depois até o Pacífico e a Ásia.” Tudo feito de forma consciente 

e dissimulada como ele próprio afirma: “Estávamos em paz. Preparando-nos 

para a guerra mas procurando parecer despreparados, e de muitos modos de 

fato o estávamos.” (p.9).Tratam a situação como um jogo: 

A Reserva da Borracha começa então a fazer algo sobre a borracha 
na América do Sul e em todos os países onde se produziu borracha. 
Desse modo se iniciou o que eu chamo e acho que você concordará 
comigo, de “Xadrez do Jogo da Borracha”. (Carta de McHenry, p.10). 
 

  

 Nesse “jogo” os brasileiros certamente eram os peões pois em nenhum 

momento se vê referência ao posicionamento da política brasileira sobre o 
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tema. Ao contrário, afirma-se que só era informado o que interessava aos 

Estados Unidos: 

Para mim isso é fascinante, do ponto de vista histórico. Pois eu sou o 
único membro vivo da RDC que conhece um brasileiro que foi um 
peão no jogo. Uso peão nesse sentido. 
Como Governador do Território, você era pessoa importante. Lhe 
diziam coisas e davam instruções, mas só o bastante para o que 
pretendiam que você fizesse. Nem mais, nem menos. (Carta de 
McHenry, p.11). 

O que se pretende ressaltar neste ponto é que sob a perspectiva pós-

colonial concluímos que não há espaço para a ingenuidade política perante 

narrativas que apregoam progresso, desenvolvimento, “cooperação” entre os 

povos a partir de um sistema capitalista, totalitário, desigual e que surge a partir 

de premissas preconceituosas de inferioridade de raça e submissão e 

exploração predatória da natureza e dos povos nativos.  

Como bem apontou Santiago Castro-Gómez, filósofo colombiano em seu 

artigo intitulado: Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da 

“invenção do outro” (2005): 

O imaginário colonial que tem sido reproduzido tradicionalmente pelas 
ciências sociais e pela filosofia em ambos os lados do Atlântico é de 
que para os africanos, asiáticos e latino-americanos, o colonialismo 
não significou primariamente destruição e espoliação e sim, antes de 
mais nada, o começo do tortuoso mas inevitável caminho em direção 
ao desenvolvimento e à modernização. 

Não há como se falar em modernidade sem se falar em colonialismo. 
Aquela só foi possível em razão deste desde 1492. (CASTRO-
GOMEZ, 2005. P. 90) 

 O autor colombiano, a exemplo de Fanon com seu conceito de 

colonialismo epistemológico, situa as ciências sociais como fruto do sistema 

moderno/colonialista e seus conceitos como formadores do aparelho ideológico 

que, “das portas para dentro, legitimava a exclusão e o disciplinamento 

daquelas pessoas que não se ajustavam aos perfis de subjetividade de que 

necessitava o Estado para implementar suas políticas de modernização.” 

(CASTRO-GOMEZ, 2005.P. 91) 

 Nesse contexto, respaldados por um aparelhamento ideológico 

disciplinar as autoridades brasileiras com vistas à modernidade que traria 

“progresso” para o país, não só permitiam como incentivavam a implementação 

de políticas de modernização do Estado segundo o modelo europeu onde a 

civilização passaria por estágios de desenvolvimento, no qual situava-se no 
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mais baixo estágio, os indígenas, selvagens, bárbaros (das Américas) como 

descritos pelos viajantes e no estágio mais avançado, o europeu civilizado, 

onde reina o Estado de Direito. 

 

 O que se depreende dos relatos e arquivos da época é que os 

americanos não estavam tão preparados assim quanto se poderia imaginar, 

principalmente diante de um território desconhecido e inóspito para a grande 

maioria deles como era a Amazônia, senão vejamos o excerto da carta de 

McHenry abaixo:  

 
Havia também mensagens sobre a tripulação dos RDC e do modo 
como se vestiam. Você lembra que no início do programa não 
tínhamos uniformes. Cada um se vestia como quisesse. o resultado é 
que alguns cortavam as pernas das calças, não usavam camisa, 
quase nunca se barbeavam, e assim por diante. 
Aí veio um grupo de funcionários dos Estados Unidos. Ao chegarem 
em Belém foram recebidos por uma tripulação dos Catalina. Os 
membros da tripulação estavam tão mal vestidos e barbudos que os 
funcionários os tomaram por um grupo de estivadores ou caboclos. 
(grifo nosso) 
Resultado? Tivemos de comprar uniformes. Tudo isso criou mais 
problemas. Usaríamos uniformes da força Aérea ou da Marinha? 
Marinha. Nossos aviões não eram hidroplanos? Patente? Não havia 
patentes. 
Um piloto era um piloto. Um co-piloto era um co-piloto. Um rádio 
operador era um rádio-operador. Um engenheiro era um engenheiro. 
Muito bem, minha gente, agora vai ser assim, o piloto vai usar 4 
galões na parte inferior da manga do uniforme. O co-piloto usa 3 
galões. O engenheiro de vôo usa duas. O rádio-operador uma. 
Ei! e os comandantes? Usam galão dourado? Podia ser, se 
conseguirem algum. 
Mais “Junketers” chegam de Washington. Tem um Catalina em 
Belém. Eles olham para a tripulação. Não conseguem ainda saber 
quem é quem. Não distinguem o Comandante do rádio-operador. É 
que com o calor tão grande, ninguém usa o paletó. (Carta de 
Mchenry,p.6) 

 

 O tom jocoso desta passagem da carta reflete bem o despreparo e o 

choque de culturas assim como o uso do poderio militar como parte do 

aparelhamento da empresa colonial que serve para impor não só o “poder” 

sobre o “outro” através do medo, como também estabelece a distinção 

necessária entre o “caboclo” “mal vestido” e o estrangeiro militar asséptico e 

superior. 

Como já dito anteriormente com relação às narrativas colonialistas como 

metodologia de dominação podemos perceber a naturalidade com que o tema 
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é tratado em diversos trechos caracterizando o preconceito que ainda hoje 

persiste com relação ao povo nativo, aos caboclos. Nesse sentido, o excerto 

abaixo colacionado da obra de Memmi: 

Ao fabricar a ideologia do colonialismo, ao tentar estabelecer a tese 
de sua superioridade, que é puramente circunstancial e histórica, o 
colonizador desemboca inevitavelmente no racismo. 

Para justificar, para legitimar o domínio e a espoliação, o colonizador 
precisa estabelecer que o colonizado é por “natureza”, ou por 
“essência”, incapaz, preguiçoso, indolente, ingrato, desleal, 
desonesto, em suma, inferior. Incapaz, por exemplo, de educar-se, de 
assimilar a ciência e a tecnologia modernas, bem como de exercer a 
democracia, de governar-se a si mesmo. “Não é uma coincidência- 
escreve Memmi- o racismo resume e simboliza a relação fundamental 
que une colonialista e colonizado”.(MEMMI, 1967, pg.9) 

 

  Em outra passagem da carta, ainda tratando dos planos impraticáveis 

para se transportar borracha do Alto Tapajós e do Rio Jurema, o piloto da RDC, 

McHenry relata em sua carta para Aluízio as tentativas frustradas do governo 

americano e o quanto estavam despreparados para essa empreitada 

monumental que era transportar toneladas de borracha da Amazônia para os 

EUA, dada a complexidade de se acessar as áreas produtoras do látex: 

 
Foi feito um estudo para o transporte de borracha do Alto Tapajós e 
do Rio Jurema. O estudo concluía que a RDC deveria transportar a 
borracha em pequenos aviões mono-motores até o local mais 
próximo em que ela pudesse ser transferida para nossos catalinas ou 
para barcos fluviais. 
Esse filho da puta louco [sic] não sabia coisa alguma sobre aviões, os 
rios Tapajós e Jurema ou sobre borracha. 
Nessa ocasião nos Estados Unidos só havia um tipo de avião mono 
motor que poderia servir ou tentar servir para este fim. Era o Piper 
Cub. 65 cavalos de vapor. Tinha pequena capacidade para carga: Um 
piloto, uma bola de cerca de 60 quilos de borracha e o tanque cheio 
de gasolina, era o máximo que podia carregar. Acredite ou não. 
A RDC comprou três Piper Cubs. Eram feitos especialmente com 
flutuadores para serem usados na água. Podiam-se tirar os 
flutuadores e recolocar as rodas, para uso em terra. Tinham também 
um tanque com capacidade para longas distâncias. Nós os 
experimentamos em Manaus. Experimentamos um. Foi o bastante. 
Cheio de gasolina, com o tanque extra cheio. Piloto, uma bola de 
borracha e flutuadores, o avião não conseguiu voar. Eles voltaram 
para o depósito. Mais tarde nós os vendemos para o Aeroclube de 
Manaus. 
Sobre rodas, com tanque cheio, piloto, observador e seis membros do 
clube sairam de Porto Velho em três aviões. Eles se perderam, a 
gasolina acabou e eles aterrissaram numa praia entre Porto Velho e 
Manaus. Um avião se incendiou e dois homens ficaram seriamente 
queimados. 
Ao ler este relatório nos Arquivos, com o meu conhecimento do 
programa e toda minha experiência de vôo, calculei que seriam 
necessários cerca de mil Piper Cubs para fazerem o que pretendiam. 
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Isso teria significado também uma pista de aterrissagem ao lado de 
cada seringal. onde teríamos conseguido mil pilotos? Os mecânicos? 
poderíamos treinar os seringueiros, índios e caboclos para serem 
pilotos e mecânicos. Certo? Mas mil Piper Cubs no ar seriam como 
um enorme enxame de mosquitos amarelos. E como seringueiros, 
índios e caboclos não teriam experiência, Eles colidiriam no ar, uns 
contra os outros, destruindo os aviões e se matando. Logo não 
haveria mais Cubs. O programa da borracha terminaria porque todos 
os seringueiros teriam morrido em acidentes de avião. grifo nosso 
(Carta de McHenry, pgs. 20,21) 

 

 A superioridade tecnológica também sustenta o aparelhamento 

ideológico e visa justificar a necessidade de dominação. Evidente que os 

seringueiros, indígenas e caboclos não poderiam executar aquilo para o que 

não tinham sido treinados, não detinham o conhecimento e isso, portanto, 

justificaria a quantidade de americanos que foram enviados para esta região. 

 

 Ainda com todo conhecimento tecnológico os norte-americanos não 

dominavam a tecnologia de como sobreviver na selva. Esta era, quando muito, 

de domínio dos indígenas e caboclos, o que deu origem a muitas aventuras e 

desventuras, uma delas narrada aqui por McHenry: 

 
O que vou contar sei por minha experiência de conduzir gente por 
avião até os seringais. 
Não havia mapas do interior. Localizar os velhos seringais era, no 
melhor dos casos, pura advinhação. As distâncias eram medidas pelo 
número de dias de viagem em canoa ou a pé. 
Já que o único meio de transporte anterior aos nossos Catalinas era 
por água, não havia meios para que uma canoa tivesse certeza de 
estar no rio certo com um carregamento de seringueiros. Assim, 
talvez muitos tenham se perdido para sempre na procura do rio certo. 
Tivemos a ocasião de encontrar um seringal remoto. Esse 
pequeniníssimo vilarejo se encontrava em um mapa antigo. A 
distância verdadeira era uma incógnita mas isto não constituía 
problema para um Catalina. 
Enviou-se uma tripulação. Ela voou dia inteiro à procura do vilarejo, 
cruzando a região muitas vezes. No final da tarde, voltaram. 
O comandante Ramsey, então chefe da aviação, deu um esporro com 
eles e disse que eles não encontravam nem o próprio pênis nas 
calças. 
No dia seguinte ele enviou outra tripulação. Também ela voou dia 
todo e voltou tarde, com a mesma informação. Não encontravam 
aquele lugar. 
O comandante Ramsey ficou chateado com o relatório e disse que 
todos eram uns idiotas. 
“Eu mesmo vou procurar. E vou mostrar a vocês que o lugar existe”. 
Assim,  no terceiro dia, ele partiu com uma das tripulações. Como os 
outros, ele voou o dia inteiro sem conseguir achar o vilarejo esquivo e 
agora misterioso. 



68 
 

Não havia dúvida de que o lugar havia existido, mas o que acontecera 
com as pessoas? A conclusão era que haviam morrido e a mata 
crescera novamente. (Carta de McHenry, pgs. 4,5) 

 

 

Aquela paisagem monótona descrita por Euclides da Cunha, 

aparentemente imutável para quem está só de passagem, e absolutamente 

revolta e mutante para quem se fixa, continuava causando as mesmas 

impressões que causou no autor de Os Sertões quando aqui esteve no início 

do século XX: 

A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma 
verdade positiva, é esta: o homem, ali, é um intruso impertinente. 
Chegou sem ser esperado nem querido - quando a natureza ainda 
estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão. E encontrou 
uma opulenta desordem...Os mesmos rios ainda não se firmaram nos 
leitos; parecem tatear uma situação de equilíbrio derivando, 
divagantes, em meandros instáveis, contorcidos sem sacados, cujos 
istmos a revezes se rompem e se soldam numa desesperadora 
formação de ilhas e de lagos de seis meses, e até criando formas 
topográficas novas em que estes dois aspectos se confundem; e de 
todo incaracterísticos, sem que se saiba se tudo aquilo é bem uma 
bacia fluvial ou um mar profusamente retalhado de estreitos. 

Depois de uma única enchente se desmancham os trabalhos de um 
hidrógrafo. (CUNHA,2006, P.18) 

 

 E a natureza continua tecendo sua obra inacabada, a exemplo do que 

ocorreu com a enchente de 2014 em Porto Velho, que fez desaparecer distritos 

inteiros e surgir novos territórios e ilhas.  

 

 Segundo os relatos do piloto da RDC Mchenry em sua carta, o espaço 

aéreo sobre a América do Sul e Central estava sendo controlado pelos 

alemães como campo de treinamento que fazia parte de um plano de Hitler 

para invadir os Estados Unidos depois conquistar o norte da África. Cita em 

sua carta um relatório de 28 de setembro de 1942 encontrado nos arquivos de 

Washington: 

 
A divisão Aérea da República Americana da Corporação de 
Provisionamento para a Defesa foi criada com o fim de desempenhar 
as funções financeiras e técnicas de um programa para a eliminação 
da influência do Eixo na aviação das Américas do Sul e Central. Em 
resumo, sua finalidade era substituir o pessoal do Eixo, o capital do 
Eixo e o equipamento do Eixo por equipamento e pessoal constituído 
por cidadãos das Repúblicas Americanas. 
Uma parte considerável deste programa foi completado com êxito. 
Parte dele ainda está sendo executado e mais será feito no futuro. 
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Na ocasião, a Corporação de Reserva da Borracha foi inicialmente 
encarregada do vasto projeto de obter borracha natural da Bacia do 
Amazonas. Tornou-se evidente que a única maneira de fazê-lo, com a 
necessária urgência, era através de uso extensivo das vias aéreas de 
comunicação. E o provisionamento para a Defesa e a Divisão Aérea 
das Repúblicas Americanas, em razão da experiência que tinha 
nesse campo foi encarregada desta fase do programa. 
O primeiro passo dado pela Divisão foi providenciar com a Pan 
American serviços adicionais de frete para trazer para a bacia 
amazônica suprimentos, equipamentos, previsões de remédios e 
pessoal, fornecendo à Pan American alguns aviões DC 3 de que a 
Divisão dispunha para o programa de des-germanização. E que foram 
transferidos para o programa da borracha. A Pan American por sua 
vez cedia aviões para um serviço de frete entre Miami e Manaus, via 
Maracaibo, e para serviços adicionais de frete no Rio Amazonas, 
entre Belém, Manaus e Porto Velho. 
A Divisão conseguiu com o Departamento da Marinha, a cessão de 
cinco aviões PBY e de 3 anfíbios. Os primeiros já foram entregues e 
os outros são esperados até o fim do ano. 
Esses barcos serão usados diretamente pela Divisão e a Reserva de 
Borracha para o transporte de pessoal e de suprimentos e 
medicamentos de necessidade urgente. Eles serão manobrados por 
tripulações contratadas pela Divisão, sem horário regular, e utilizados 
para expedições de “Eliminação de Dificuldades”. (grifo nosso) ( pgs. 
14-15) 

 

 O programa de des-germanização consistia em se retirar o máximo de 

alemães do território brasileiro e isso foi efetivamente realizado conforme cita o 

autor em outro trecho da carta: 

                                         [..] 
Um acontecimento por volta da ocasião da ocupação das Aerolinhas 
Alemães deixou você perplexo. Todos os padres alemães foram 
removidos de suas paróquias. muitos foram substituídos por 
americanos. 
Para isto deve ter havido uma enorme pressão dos Estados Unidos 
sobre o Vaticano em Roma. (p.16) 

 

 Em nenhum momento foi esclarecido do que se tratam estas 

“expedições de Eliminação de Dificuldades” a serem realizadas pela tripulação 

contratada pela divisão e sem horário regular, ou seja, a qualquer hora do dia 

ou da noite. Mas o contexto em que se insere faz ferver terrivelmente a 

imaginação. Ora, se havia uma emergência em se obter grande quantidade de 

borracha tudo aquilo ou aqueles que se opusessem ou criassem dificuldades 

para este objetivo seriam eliminados. O que poderia ser eliminado por meio de 

barcos em expedições de eliminação de dificuldades? Os alemães foram 

enviados de volta à Alemanha. E os índios? Os donos da terra? Os que se 

opunham às plantations de seringueiras? Para onde seriam enviados? Como 

eliminá-los?. Os relatos de mortes, desparecimentos inexplicáveis, são vários 

na carta, como também o descaso com os nativos. 
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Alguns foram enviados para os seringais em nossas Catalinas.  
Quantos atingiram os seringais? Ninguém jamais saberá, pois 
ninguém na verdade se importava com essa pobre gente. (Carta de 
McHenry, p. 4) 

 

Em outro trecho: 
 
Não havia dúvida de que o lugar havia existido, mas o que acontecera 
com as pessoas? A conclusão era que haviam morrido e a mata 
crescera novamente. (Carta de McHenry, p. 5) 

 E outro: 
Eu o conheci em Manáus quando ele preparava uma expedição para 
a região do Rio Branco a fim de investigar o massacre de brasileiros e 
de um oficial americano. Você se lembra do incidente. Novembro de 
1944. (excerto da carta de McHenry, p. 8) 

 É possível concluir que o clima de rivalidade entre grupos com 

interesses opostos era levado ao extremo naquele período, naquela região e 

pouca ou nenhuma divulgação se dava a isso. 

 Mais adiante McHenry relata a enorme dificuldade da Reserva da 

Borracha em se conciliar os serviços aéreos para entrega de borracha e ao 

mesmo tempo fazer o transporte de suprimentos para a defesa do território. E 

como não estava funcionando bem, decidiram formar outra Corporação e abolir 

muitos desses grupos divididos. Assim, formou-se a Corporação para o 

Desenvolvimento da Borracha. Esta foi formada a partir da Corporação Pacific, 

que por sua vez tinha a missão de extrair guano (adubo) das Ilhas Galápagos 

para o que recebeu 250 mil dólares. Contudo, após gastarem 50 mil dólares, o 

projeto foi abandonado porque segundo o autor das cartas esta não era a 

verdadeira finalidade da Pacific Corp. 

 
Ela era uma “Frente” para uma operação de informações. A Pacific 
Corp. deveria instalar estações clandestinas de rádio e pistas de 
aterragem nas ilhas. Isso nunca foi terminado, e nem mesmo 
começado. Nada disso era necessário naquele local. Assim, a Pacific 
Corp. se transforma na Corporação para Desenvolvimento da 
Borracha. Esta agora fica encarregada de todos os projetos e as 
obrigações de todas as outras corporações. (Carta de McHenry, p.  
18) 

 

 Diante desses desafios a RDC iria crescer muito e para isso havia 

planos de construção de habitações em Manaus para onde tinham enviado 

turmas americanas de construção, engenheiros eletricistas para construir a 

nova central elétrica. Além destes, vieram muitos outros “especialistas” que 

segundo o autor eram “loucos” com projetos “doidos”, “sujeitos piores do que 
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uma loja cheia de relógios cuco” que conseguiam aprovar seus projetos 

“alienados”. Alguns desses projetos envolviam construção de grandes 

aeroportos em torno dos quais surgiriam grandes cidades. Os números eram 

espantosos e segundo o autor, impraticáveis.  

A segunda guerra acabou e com ela, além de outros fatores econômicos 

e políticos sobretudo em função da borracha asiática, houve o declínio da 

borracha crua da região amazônica, e assim, extinguiu-se a RDC e seus pilotos 

foram embora.  

As seringueiras rondonienses, substituídas em grande parte pela 

borracha sintética foram assim abandonadas à sua própria sorte, como todos 

os seus “soldados da borracha”.  

 

 Nos nossos dias todos os historiadores da colonização já esclareceram 

que esta não se faz mais pelo gosto da aventura, para a conquista de novas 

terras, a nova colonização é antes de tudo a busca da facilidade.  Que outro 

motivo, levaria alguém a um autoexílio, senão o econômico? O nosso viajante 

está à procura de um lugar onde ganha-se mais e gasta-se menos. Não 

demora muito, passada a euforia da novidade é tomado pela saudade da sua 

terra natal, pelo calor excessivo, pelo estranhamento dos modos e sente 

vontade de voltar. E por que não volta? O que o faz fixar-se apesar dos 

aborrecimentos? O desejo de acumular riquezas para comprar uma casa na 

praia ou na sua cidade natal, um pouco mais para ajudar a família, educar os 

filhos, para garantir a sua aposentadoria...viajar...e de novo, retornar? Sim. Mas 

para onde? No seu local de origem seu padrão cai pela metade, um novo lugar 

demandaria mais energia para recomeçar, estaria ele disposto a isto, nosso 

viajante distraído? Assim começa a sonhar em voz alta com o dia de sua 

partida para o paraíso onde finalmente viverá feliz. Torna-se mais tolerável 

viver e suportar as amarguras deste lugar considerando-o como uma estação 

passageira, um purgatório que antecede o sonhado paraíso.  

 

 Como aves de arribação que vem e vão sazonalmente, muitos dos 

nossos colonizadores vieram para cá com este objetivo de enriquecimento 

rápido e fácil, na maioria das vezes às custas da exploração, do contrabando e 
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da corrupção. Em outro ponto da carta escolhida como amostra para a 

pesquisa, McHenry se mostra indignado com o comportamento de um militar 

norte americano, ao qual se refere como “um tal Kendal”, que também serviu 

aqui em Rondônia e “se queixava de tudo”, demonstrava ostensivamente seu 

desprezo por estas terras, por sua gente e pelo clima, o que levou McHenry a 

questionar: “Ora, que diabos, Kendal, se você não gosta daqui por que não dá 

o fora?”.   

Vejamos esta passagem nos relatos de McHenry: 

 
Você conhece bem El Cafetal. Talvez você também se lembre do 
nome e do homem que era nosso agente lá. 
Mr. kendal. Quando o vi pela primeira vez, antipatizei logo com ele. 
Na época, eu já conhecia bastante sobre a borracha e sua história. eu 
sabia também como os seringalistas roubavam seringueiros, caboclos 
e índios. Em alguns casos, eu suspeitava que nossos agentes fossem 
tão grandes ladrões quanto os seringalistas e que trabalhavam 
mancomunados com eles. 
Kendal falava inglês com um leve sotaque britânico. Também falava 
português e excelente espanhol. Era óbvio que tinha muitas aptidões. 
minha curiosidade sobre o homem aumentou. 
Por que? por que motivo, com toda essa aptidão, essa capacidade, 
estaria ele em El Cafetal? 
Seria inútil interrogá-lo diretamente a fim de satisfazer minha 
curiosidade. 
A solução era de vez em quando fazer uma pergunta com geito [sic] 
inocente e seguir a pista das respostas para ver em que davam. 
Muitos vôos e muitas perguntas. Um padrão começou a configurar-se. 
ele procedia da Argentina. Bem, isso era interessante. ele tinha 
mulher e filhos na Argentina. A mulher dele era nascida lá. 
O seringalista do Lago Huachi era argentino. Curioso. 
Lago Bahia. Nós transportávamos mantimentos para o lago, mas 
nunca levávamos borracha de lá. 
“Por que vocês não têm borracha aqui?” perguntamos. 
“Muitos índios por aqui” responde aquele seringalista. 
Era inútil mencionar os trilhos de carro de boi. 
Kendal se queixava de tudo. uma noite ao jantar na cabana dele, eu 
lhe disse: “ Ora, que diabo, Kendal, se você não gosta daqui por que 
não dá o fora?” 
Depois disso, ele parou de se queixar perto de mim. 
Mais tarde, naquela noite, meu co-piloto Polsac me perguntou: 
“Mac, você não gosta daquele sujeito, por que?” 
“Polsac”, respondi, “ele não presta, ele é um filho da puta, mentiroso e 
ladrão”. 
Mas eu não podia provar coisa alguma. 
Kendal tinha uma situação ideal pra fazer o que eu acreditava que ele 
estivesse fazendo. 
Ele falava bem três idiomas. Vinha da Argentina. El Cafetal ficava no 
Rio Guaporé. Como você sabe, estação radio-transmissora 
meteorológica da RDC ficava em El Cafetal e funcionava com pessoal 
do L.A.B.  
Tenho certeza de que você tem alguma opinião formada sobre esse 
homem. El Cafetal também era um dos seus problemas naquele 
tempo.( (Carta de McHenry, pgs. 12,13) 
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E essa pergunta e indignação repercute até os dias de hoje com relação 

a todos aqueles que aqui vieram explorar riquezas e colonizar estas terras com 

esperança de abandoná-la tão logo possam fazê-lo. 

Seria essa uma espécie de purgatório necessário na visão do 

colonizador e do colonialista no sentido em que o descreve Albert Memmi 

(1967, p.23),“Uma espécie de purgatório em suma, um purgatório remunerado”. 

Seriam esses viajantes como as chamadas “aves de arribação”? Ainda 

segundo Memmi, “nosso viajante nos proporá a melhor definição da colônia: 

nela ganha-se mais, nela gasta-se menos” (1967, p.22).  Ainda que seja às 

custas de muitas vidas e da natureza explorada e destruída.  

Essa experiência relatada nas cartas de McHenry evidencia o 

preconceito e o etnocentrismo contra os quais o pós-colonialismo vai se opor e 

assim, possibilitar novos conceitos epistemológicos através da representação 

desses povos subalternos quer seja pela literatura ou outro aspecto da cultura 

como bem afirmaram Sampaio e Nenevê (2016) no trecho que segue: 

 

A colaboração do pós-colonial é, portanto, como vimos argumentando, 

uma postura anticolonial, contra todo tipo de preconceito, de 

desigualdade e injustiças. (NENEVÊ,Miguel; SAMPAIO,Sônia.2016, 

p.16) 

A literatura pós-colonial revela este desejo de recuperar a voz 

subalterna que oferece um contradiscurso, ou uma contranarrativa ao 

discurso europeu, ao eurocentrismo e etnocentrismo. 

(NENEVÊ,Miguel; SAMPAIO,Sônia.2016, p.17) 

 

 A narrativa contida na carta de McHenry revela todas aquelas facetas 

das quais falamos anteriormente que pertencem e constituem a empresa 

colonialista como bem identificaram os autores pós-colonialistas dos quais 

tratamos Memmi, que identificou e caracterizou o perfil e interesses do 

colonizador e do colonizado, o uso do poderio militar, os aparelhos ideológicos 

e de Estado como definiu Althusser, Fanon que revelou a máscara branca 

muitas vezes usadas pelo próprio colonizado num processo de assimilação e 

alienação do qual também nos fala Memmi, Césaire com seu sentido de 

coisificação do ser, Spivak que fala do subalterno que vimos identificado nos 

índios, nordestinos, caboclos, e Said, Quijano e Mignolo com o binarismo de 
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modernidade/colonialidade, centro/periferia, europeu/não europeu, 

oriente/ocidente, as narrativas racistas e o paradigma evolucionista 

eurocentrado muitas vezes introjetado pelo próprio Euclides da Cunha e 

criticado por Neide Gondim, que assim como Mignolo, defende a posição de 

uma “invenção” e não uma “criação” da Amazônia. 

4. Considerações Finais 

 

 Diante de todo o exposto, pelo viés do pós-colonialismo, observamos 

que o processo de colonização das terras do Território do Guaporé, foram 

semelhantes a outros modelos de países do chamado terceiro mundo, com 

exploração das riquezas minerais e do povo nativo por meio de mecanismos 

compostos por aparelhamento ideológico complexo, através de um 

colonialismo epistemológico, do poderio militar, emprego de altos recursos 

financeiros estrangeiros, forte aparato tecnológico, manipulação de 

informações, uso da religião e como consequência uma deculturação e 

desfiliação identitária de povos tradicionais. Uma imposição cultural excludente 

e discriminatória. 

A perpetuação do descaso e do desamparo dos subalternos enfraquece 

o espírito de luta, e faz parte do aparelhamento ideológico que conduz à 

permanência do sistema e da empresa colonial. A força e a repetição do 

estereótipo do índio selvagem, cruel e impiedoso e do caboclo preguiçoso, 

permite e legitima o sistema de dominação. Os “de fora” são sempre vistos 

como “melhores” que “os daqui”, o que faz do nosso povo um povo acolhedor, 

excelentes e ingênuos anfitriões. 

Assim, tentando escapar à dicotomia alienante e simplista, nos 

deparamos com caminhos que tem como base o multiculturalismo, o 

hibridismo, ou até mesmo a resistência violenta como o desejam alguns. Mas, 

em todas estas possibilidades existe a consciência de que estamos moldados e 

atravessados por narrativas pré construídas mesmo antes do nosso 

nascimento e, para nos salvaguardarmos de alguns destes conceitos que 

geram resultados nocivos para a humanidade, devemos olhar criticamente para 
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estas posições e nos reavaliarmos, reconsiderar nossos posicionamentos a 

partir do que resta de humano em nós, para então sairmos ao encontro do 

“outro” que apesar de diferente é da mesma natureza que “eu” por isso, 

também merece ser ouvido, respeitado, conhecido.  

Pesquisar esse corpus das cartas me possibilitou compreender o 

encontro de culturas diferentes e seu efeito transformador e vital. Por outro 

lado, evidenciou-se também a partir do escopo teórico, uma empresa 

colonialista em terras nacionais semelhantes a outras, com mesmo modus 

operandi, em países como na África, a India e o mundo àrabe. Por derradeiro, 

nos permite pensar a possibilidade de coabitação das diferenças a partir do 

desejo, da curiosidade, do afeto e não do dever, da subordinação, do medo e 

da ignorância.  

 Pensar na possibilidade de coabitação de diferentes culturas, construir 

políticas públicas voltadas não apenas para interesses externos quais sejam, 

para “as aves de arribação”, para o sudeste e sul do país ou interesses 

econômicos de países estrangeiros. Mas, sobretudo, para aqueles que aqui 

nasceram, aqueles cujos antepassados estão enterrados e cujos filhos aqui 

foram criados. Para tanto, se faz necessário uma mudança cultural que leve em 

consideração os costumes, tradições e memórias locais que estão se perdendo 

e com isso, como parte de um aparelhamento colonial,  a auto estima de um 

povo está sendo abalada, o que corrobora a “empresa colonial” com a idéia de 

que precisa-se de um salvador, dotado de tecnologia, capital e desejo de partir 

do “purgatório” tão logo possa.  

O antigo Território do Guaporé, hoje Estado de Rondônia tem múltiplas 

identidades e a formação do povo se deu assim, com uma origem rizomática, a 

colaboração de outros povos foi e é essencial. O que precisa ser considerado é 

que a colaboração dos nativos também o é, e a cidade precisa ser pensada 

para os que ficam também. O que parece uma afirmação óbvia não reflete uma 

evidência na prática. Afinal, estamos numa região de fronteira, uma região de 

contato entre diversas culturas e etnias. É necessário descolonizar o 

pensamento, descolonizar o imaginário cultural para permitir o hibridismo 
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cultural e a miscigenação étnica, com uma visão contemporânea voltada para a 

riqueza do multiculturalismo e a coabitação possível das diferenças. 

Parece evidente que nos faltam políticas públicas voltadas para a 

realidade da nossa natureza, entendida em sentido geral, abrangendo ciência e 

cultura. Temos recursos suficientes para solucionarmos nossos problemas 

locais e suas peculiaridades. A experiência demonstra que importar soluções 

que ignoram ou solapam nossa “natureza” não tem gerado resultados 

sustentáveis. 

Por fim, esperamos que este estudo possa ter trazido luzes para o modo 

de ver e compreender a cultura regional e assim, respeitá-la e resgatar a 

autoestima daqueles que aqui habitam. 
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