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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo mostrar como se constrói linguisticamente a realidade e de 

que forma a Psicologia popular serve de instrumento cultural a partir de cinco Narrativas 

Orais de Experiência Pessoal (NOEP) de produtores rurais de Ariquemes, voluntários e 

anônimos, coletadas em pesquisa de campo pela autora. Foram utilizados os métodos 

indutivo, bibliográfico, documental, qualitativo e etnolinguístico e como técnica a entrevista 

não estruturada, acompanhada de gravação e posterior transcrição literal das narrativas. Após 

visitações, a princípio na condição de cliente de produtos agrícolas em feiras locais e na 

Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Jamari (COAPRAV), foi possível o contato 

direto com os agricultores, o que permitiu a observação parcial de culturas distintas quando 

comparadas as de outros produtores de outros estados da região Norte brasileira entre as quais 

os falares, a culinária e os hábitos de convívio. Precedendo a análise das narrativas, foi 

realizada uma contextualização histórica do estado de Rondônia e consequentemente também 

do município de Ariquemes com o intuito de situar os participantes da pesquisa. Quanto aos 

modelos teóricos que se mostraram mais adequados para obter os resultados narratológicos 

esperados, destacam-se as obras: “Atos de significação” ([1990], 1997) e o capítulo 2 de "A 

construção narrativa da realidade" (1991), ambos de Jerome Bruner; “Tradição oral e 

produção de narrativas" de Waldemar Ferreira Netto (2008) e "O monstruoso mapinguari pan-

amazônico" de Valdir Vegini, Rebecca L. Vegini e Waldemar Ferreira Netto (2014). Com 

base no aporte estudado, percebe-se, a partir das NOEP, que a Psicologia popular é 

instrumento cultural entre os Produtores Rurais de Ariquemes através de suas construções 

linguísticas com significados peculiares ao comparar-se com os falares de outra parte da 

Amazônia brasileira devido ao processo histórico de migração ocorrido na região. Os 

informantes, apesar do pouco incentivo governamental e de escolaridade apenas básica, 

demonstraram muito conhecimento e habilidades em suas práticas de produção, a maioria 

deles passados de geração em geração. Desse “ponto de vista” nota-se que os pequenos 

produtores rurais de Ariquemes são portadores de uma Psicologia popular cujas 

especificidades foram fundamentais para a elaboração deste trabalho científico. Quanto às 

características brunerianas de nível alto/subjetiva/culturais que regem a construção da 

realidade, de fato, elas se refletem nas práticas socioculturais dos pesquisados. Essas 

características evidenciam suas trajetórias de vida, suas identidades culturais de caráter 

híbrido, seu amor pela terra, suas crenças religiosas, seus pontos de vista idiossincrásicos e 

seus padrões de vida, os quais certamente não se diferem da realidade dos demais membros de 

sua comunidade. As características e as propriedades brunerianas estudadas possuem efeitos 

similares, ambas trabalham com sistemas simbólicos culturais, subjetividade e auxiliam na 

construção da realidade e, por conseguinte, na Psicologia popular. Isso possivelmente se deu 

por conta do ensaio “A construção narrativa da realidade” de Bruner (1991) apresentar, por 

meio da descrição de características narrativas, um amadurecimento das propriedades 

propostas pelo mesmo autor no livro “Atos de significação” escrito originalmente um ano 

anterior (1990).  

  

 

Palavras-chave: Narrativas orais – produtor rural ariquemense. Construção da realidade. 

Psicologia popular – instrumento cultural. Propriedades narrativas.  

 

 

 
 



   

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to show how reality is constructed linguistically and in what way 

popular psychology serves as a cultural tool. It is based on five Oral Narratives of the 

Personal Experience (NOEP) of rural producers of the town of Ariquemes (in the province of 

Rondônia, Northwestern Brazil), volunteers and anonymous, collected in field research by the 

author. Inductive, bibliographic, documentary, qualitative and ethnolinguistic methods were 

used, as well as unstructured interview technique, followed by recording and subsequent 

literal transcription of the narratives. After visits, initially as a customer of agricultural 

products at local fairs and posteriorly at the Rural Producers Cooperative Association of Vale 

do Jamari (COAPRAV), direct contact with the farmers was possible, which allowed the 

partial observation of different cultural aspects when compared to other producers of other 

states in the northern region of Brazil, including conversation, cooking and habits of 

coexistence. Preceding the analysis of the narratives, a historical contextualization of the state 

of Rondônia and, consequently, of the municipality of Ariquemes was carried out, in order to 

situate the participants of the research. As most appropriate theoretical models for the 

expected narratological results, we have used the books "Acts of Significance" ([1990], 1997) 

and Chapter 2 of "The Narrative Construction of Reality" (1991), both by Jerome Bruner; 

"Oral tradition and narrative production" (2008), by Waldemar Ferreira Netto; and "The Pan-

Amazonian Monstrous Mapinguari" by Valdir Vegini, Rebecca L. Vegini and Waldemar 

Ferreira Netto (2014). Based on the study, it can be noticed in the NOEP that the popular 

psychology is a cultural instrument among the rural producers of Ariquemes through its 

linguistic constructions with peculiar meanings when comparing with the speeches of other 

part of the Brazilian Amazon due to the historical process. Informants, despite low 

government incentive and low schooling, have demonstrated great knowledge and skills in 

their production practices, whose majority was passed from generation to generation, fruit of a 

popular psychology. From this "point of view" it is noticed that the small rural producers of 

Ariquemes are bearers of a popular psychology whose specificities were fundamental for the 

elaboration of this scientific work. On the high / subjective / cultural characteristics that 

governed the construction of reality, in fact, they are reflected in the sociocultural practices of 

the respondents. These characteristics evidence their life trajectories, their hybrid cultural 

identities, their love of the land, their religious beliefs, their idiosyncratic views and their 

standards of living, which certainly do not differ from the reality of the other members of their 

community. The Brunerian characteristics and properties studied have similar effects. Both 

work with symbolic cultural systems, subjectivity and help in the construction of reality and, 

consequently, in popular psychology. This is possibly due to the fact that Bruner's (1991) 

essay entitled "The narrative construction of reality" presents, through the description of 

narrative characteristics, a maturation of the properties proposed by the same author in the 

book "Acts of signification" of the previous year ( nineteen ninety). 

 

  

Keywords: oral narratives - rural producer of Ariquemes. Construction of reality. Popular 

psychology - cultural instrument. Narative properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho atende ao requisito final para a conclusão do Mestrado Acadêmico em 

Letras (MEL) /2016.2 da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Concentra - se na área 

de Línguas, Linguagens e Culturas Amazônicas – (linha 2: diversidade cultural), em sintonia 

com o projeto de pesquisa “Narrativas do linguajar rondoniense” do orientador deste trabalho.   

Seu objeto de análise foram cinco Narrativas Orais de Experiência Pessoal (NOEP), que 

seguem as orientações contidas no ensaio de Labov (1997) coletadas em trabalho de campo 

pela autora a partir das seguintes perguntas formuladas a “pequenos”1 produtores rurais 

moradores do   município de Ariquemes – RO (área rural), voluntários e anônimos: "Qual sua 

trajetória em Ariquemes? Qual sua naturalidade? O que o levou a trabalhar com a 

agroindústria? Você vivenciou situações conflitantes ou de expressivas conquistas no decorrer 

do desenvolvimento de seu negócio?".  

O interesse em conhecer a “realidade” relatada pelos produtores rurais de Ariquemes 

surgiu devido a Interlocutora Ouvinte (I-O) ser natural de outro estado da Amazônia (Pará), 

ter visitado a capital do Amazonas, ter morado em Porto Velho – RO, conhecido cidades 

vizinhas a capital de Rondônia após mudar-se para Ariquemes no ano de 2011 e com isso 

percebe  manifestações culturais peculiares na sociedade ariquemense, observadas após visitas 

as feiras de exposições que ocorrem durante o ano, no referido município, entre as quais: a 

Feira de Agronegócio e Piscicultura do Vale do Jamari–RO, a EXPOVALE e a Cooperativa 

de Produtores Rurais e Agroindústrias do Vale do Jamari (COAPRAV). O contato direto com 

produtores dessas feiras, a princípio na condição de cliente, permitiu a observação parcial de 

culturas distintas quando comparadas as de outros produtores de outros estados da região 

norte brasileira, por exemplo: os falares, a culinária, os hábitos de convívio dentre outros.  

Ao estudar cultura é necessário ter em mente sua dimensão e sua antiga origem, 

“deriva-se do latim, colere que significa “o cuidado com algo, [inclusive], o cuidado com a 

terra para cultivo agrícola”. (RIBEIRO; COTINGUIBA; COTINGUIBA 2015, p. 11). A par 

dessas informações, aguçou-se a curiosidade científica da observadora que ao ser aprovada no 

Mestrado acadêmico em Letras da UNIR, no ano de 2016, seguindo premissas científicas de 

seu orientador, questiona-se: por que essas diferenças culturais? Como elas vão se manifestar 

durante as respostas às indagações formuladas no início das entrevistas? Como suas respostas 

narrativas vão revelar suas realidades pessoais, culturais e sociais? 

                                                           
1 Pequenos no sentido de obterem poucos recursos e incentivo governamental para iniciarem seus negócios. 
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Esta questão investigativa é a problemática deste trabalho, que tem como hipótese o 

deslindamento de suas identidades genuínas reveladas no desenrolar de seus relatos e captadas 

pelo olhar atento da I-O. Nesse sentido, o problema investigativo e a hipótese formulada 

acima formam um panorama científico que requer uma análise mais apurada para que essa 

parcela da sociedade rural ariquemense tenha vez e voz e seja, por conseguinte, conhecida e 

valorizada tanto como pessoas quanto como trabalhadores. Diante disto, a pesquisa e seus 

resultados apontam para um enriquecimento intelectual da pesquisadora e dos pesquisados. 

Todavia, para deslindar as características gerais de pessoas a partir das NOEP não é 

tarefa simples e exige um modelo científico já experimentado e comprovadamente eficaz. O 

primeiro passo foi criar um ambiente propício para que trabalhadores rurais não afeitos a 

entrevistas se sentissem à vontade porque “É preciso ouvir as vozes, é preciso deixar falar a 

vozes” (VEGINI, 2006, p. 2) a partir das quais emergem detalhes de suas identidades, de suas 

culturas, de como organizam sua sociedade rural, de como constroem narrativamente suas 

realidades sociais, cotidianas, enfim. Obtido esse ambiente agradável entre pesquisador e 

pesquisado, inicialmente contextualizou-se historicamente o Estado de Rondônia e 

consequentemente o Município de Ariquemes com base principal, nos seguintes 

pesquisadores: Denise M. Meireles (1983); Aryon Rodrigues (1986 ; 1964);  Lúcia R. R. 

Volpato (1996); F. S. Noelli (1996); Francisco O. Matias (2001); Marco A. D. Teixeira, Dante 

R. Fonseca  (2002); Tania Baraúna (2005); Ovídio A. Oliveira (2005); Henri Ramirez (2006); 

Paulo H. Schroder (2008); Frederico M. Alvares-Afonso (2008); Rock (2009); Cliverson G. 

Silva e Angislaine F. Costa (2014); Nair F. G. do Amaral (2011); Renato A. Zan (2012); 

Tereza A. Cruz (2013); Washington H. Cavalcante (2009, 2015); Fernando Almeida e 

Eduardo Neves (2015). 

 E quanto aos modelos que se mostraram mais adequado para obter os resultados 

narratológicos esperados, está no livro “Atos de significação”, cuja versão original é: Acts of 

meanig, traduzida por: Sandra Costa em [1990], porém, a versão consulta é de (1997); e no 

artigo “A construção narrativa da realidade” (1991), ambos os trabalhos de Jerome Bruner, no 

livro “Tradição oral e produção de narrativas” de Waldemar Ferreira Netto (2008) e no livro 

“O monstruoso mapinguari pan-amazônico” de Valdir Vegini, Rebecca L. Vegini e Waldemar 

Ferreira Netto (2014). Além disso, outros autores que conceituam termos utilizados pelos 

referenciais mencionadas acima, foram brevemente citados no referencial teórico, tais como: 

Jean Mandler (1984); Ernest Gellner (1992); Homi Bhabha (1993); Ecléa Bosi (1994); 

William Labov (1997); Alberto Lins Caldas (2001); Stuart Hall (2003); Maurice Halbwachs 
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(2006); David Hume (2009); Nestor Garcia GÁRCIA CANCLINI (2009); Ingedore G. Koch 

(2015); Sônia M. G. Sampaio (2015). 

 A partir do contexto histórico envolto no município de Ariquemes, a presente pesquisa 

pretende mostrar a influência da Psicologia popular de Bruner ([1990], 1997) como 

instrumento cultural através das propriedades, inerentes às narrativas presentes no objeto 

pesquisa (narrativas) dos Produtores Rurais consultados, quanto ao excepcional e o comum, o 

que elas contêm, nas suas qualidades dramáticas, no real e no imaginário, na organização da 

experiência, e como um meio de utilizar a linguagem. Em segundo lugar será apresentada as 

ideias brunerianas em relação à construção da realidade de Bruner (1991) por meio das 

características classificadas de nível alto (Diacronicidade, vínculos de estados intencionais, 

Composicionalidade Hermenêutica, Canonicidade e Violação e a Normatividade) definidas 

por Ferrerira Netto (2008) e explicadas por Vegini (2016). 

 Com base no exposto acima, o objetivo alcançado ao final desta dissertação demonstra 

como se constrói narrativamente a realidade dos produtores rurais de Ariquemes e de que 

forma a Psicologia popular serve de instrumento cultural, através das propriedades narrativas 

contidas nos relatos dos Enunciadores Narradores (E-N). 

 Vale lembrar que o texto dissertativo devido à sequencialidade dos relatos, também é 

considerado uma narrativa, e apresenta após a introdução, a segunda seção que destaca os 

procedimentos metodológicos que incluem os métodos: indutivo, abordagem qualitativa – 

Etnolinguística, bibliográfico e documental; apresentam-se as técnicas de entrevista não 

estruturada acompanhada de gravação e posterior transcrição literal das narrativas e a 

transcrição de uma versão próxima da língua portuguesa padrão; as etapas adotadas para 

chegar-se ao  corpus da pesquisa ocorreram após visitações na COAPRAV e o apoio de cinco 

produtores rurais voluntários que participaram da pesquisa, após entrevistas pré-agendadas, 

resultou em cinco NOEP. 

 Na terceira seção aborda-se a ocupação da Amazônia, inicialmente de maneira geral, 

posteriormente com especificação para a ocupação da Amazônia rondoniense, com destaque 

para os primeiros ocupantes da região, os colonizados, ou seja, os indígenas. Evidentemente, a 

ocupação rondoniense pelos colonizadores também foi mencionada bem como os períodos 

econômicos: ouro, borracha e agropecuário. Destaca-se ainda a história de ocupação de 

Ariquemes. 

 Dispõe-se na quarta seção, o aporte teórico, inicialmente a definição de narrativas e 

sua relação com a Psicologia popular através das propriedades narrativas brunerianas, a saber: 

a sequencialidade; o real e o imaginário; o excepcional e o comum; a narrativa e sua 
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dramaticidade; a paisagem dual da narrativa; as narrativas ficcionais e empíricas; a 

organização da experiência na narrativa, no qual, destaca-se a memória, a identidade e a 

cultura, finaliza-se com a nona e última propriedade, a narrativa e sua relação com a 

linguagem. No segundo momento, apresenta-se a definição dos instrumentos mentais de 

construção da realidade também bruneriana, dentre eles, as seguintes características, segundo 

esse autor: a Diacronicidade, os Vínculos de estados intencionais, a Composicionalidade 

hermenêutica e a Normatividade.  

 A quinta seção apresenta à análise com base na contextualização histórica que rege a 

ocupação da Amazônia abordada na terceira seção, os narradores dentro da história e suas 

caracterizações e síntese de eventos contidos nas narrativas. A partir do aporte teórico 

estudado na seção 4, analisa-se a Psicologia popular dos Produtores rurais de Ariquemes 

através dos seguintes eventos: sequenciais reais ou imaginários excepcionais e comuns, 

dramáticos, dualísticos, fictícios e empíricos, organizacionais e linguísticos. Sequencialmente, 

mostra-se a construção da realidade dos produtores rurais de Ariquemes, com destaque para a 

ocorrência dos seguintes eventos narrativos: diacrônicos; vínculos de estados emocionais; 

hermenêuticos, cânones e violadores e os normativos. Por fim, compara-se a Psicologia 

popular com a construção da realidade. 

  A sexta seção e última seção do trabalho aborda as considerações finais da 

dissertação, apresentando uma breve síntese do trabalho dissertativo e os resultados obtidos 

com a pesquisa.  

 A seguir, estão descritos os procedimentos metodológicos.



16 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

 

 Os procedimentos metodológicos apresentados abaixo levarão em conta alguns 

métodos científicos pertinentes ao tipo de corpus de análise, algumas técnicas que serão 

empregadas para a obtenção dos dados da pesquisa e, finalmente, os passos que foram 

percorridos para obter as narrativas dos produtores rurais de Ariquemes.   

 

2.1 MÉTODOS 

 

 O método indutivo foi claramente utilizado devido apoiar-se nas premissas teóricas 

para atingir suas generalizações (MEDEIROS, 2010, p. 31), ou seja, analisaram-se 5 (cinco) 

NOEP de Produtores Rurais, coletadas em trabalho de campo para detectar nas narrativas 

como os informantes constroem (ou construíram) a “realidade” e como deixaram pistas da 

presença de instrumentos culturais da “Psicologia popular” da comunidade como um todo. 

 No entanto merecem destaque por serem os norteadores deste trabalho científico os 

principais métodos de pesquisa empregados: o bibliográfico, o documental, o etnolinguístico, 

descritos nas subseções a seguir. 

 

2.1.1 O método bibliográfico  

 

 O método bibliográfico deu-se por meio da leitura prévia do que Gil (1996, p. 48) 

chama de “material já elaborado”, a saber: livros, artigos científicos, dissertações e teses. A 

pesquisa bibliográfica que serviu de arcabouço teórico para análise deste trabalho, será 

abordada na terceira seção deste trabalho. Primeiramente, investigou-se a construção da 

realidade bruneriana dos produtores rurais, a partir das NOEP coletadas, sobretudo no que diz 

respeito às características de nível alto ou subjetiva/culturais definidas por Ferreira Netto 

(2008) e explicadas por Vegini, V.; Vegini, R. L.; Ferreira Netto (2014). 

 A manifestação da Psicologia popular como instrumento cultural de Bruner ([1990], 

1997) também foi investigada e descrita. 

 O método documental apresentado na seguinte seção também contemplou a pesquisa 

dissertativa. 
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2.1.2 O método documental  

 

 Segundo (GIL, 1996, p. 51), “na pesquisa documental, as fontes são muito mais 

diversificadas e dispersas”. Diante disso, consultou-se entre o segundo semestre de 2017 e 

primeiro semestre de 2018, fotografias do município estudado, disponíveis no jornal local da 

época (o Parceleiro2) da década de 70, período de fundação da “Nova Ariquemes”.   

 Parte do acervo documental pesquisado encontra-se disponível no Museu Rondon, 

localizado na rua: Albina Henrique, 432-464 – Marechal. Rondon, Ariquemes – RO, bairro 

pioneiro na Cidade de Ariquemes. Consultou-se também o Estatuto Social da COAPRAV 

(2010), localizada na Rua Democrata, 3679, Ariquemes – RO, quanto à data de criação 

(24.11.2010) da cooperativa e livro de ATA das reuniões para mensurar o quantitativo total de 

cooperados3 (20) ativos (COAPRAV, 2018). Além do método documental, utilizou-se 

também a Abordagem qualitativa, descrita na próxima subseção. 

                                                      

2.1.3 Abordagem Qualitativa e Etnolinguística 

 

Aplicou-se métodos e técnicas compatíveis com a abordagem qualitativa 

(SERVERINO, 2007), por tratar de fenômenos que apresentam dimensões pessoais mais 

abrangentes do que a pesquisa quantitativa, baseia-se na fenomenologia, no qual deve existir 

uma relação entre sujeito (narradores) e objeto (narrativas). Apresentam significados mais 

relevantes tanto para os sujeitos quanto para o campo da pesquisa. Pois, entre o ser humano 

“existe sempre em relação com algo ou com alguém e compreende as suas experiências, ou 

seja, lhes atribui significados, dando sentido à sua existência” (RAMPAZZO, 2002, p. 61).  

A abordagem qualitativa, visou investigar aspectos culturais e subjetivos dos 

participantes, a partir de relatos linguísticos (narrativas) por isso, considera-se também, o 

estudo da Etnoliguística (étnos+língua+língua+ist+[ik-]-a), por se tratar do “estudo da língua 

enquanto expressão de uma cultura e em referência com a situação de comunicação” 

(DUBOIS et al., 1987, p. 254), foi essencialmente utilizada no desenvolvimento deste 

trabalho no intuito de compreender, na realidade dos narradores, a subjetividade e as relações 

                                                           
2 Jornal local atuante na década de 70. 
3A COAPRAV em seus primeiros anos de funcionamento chegou a registrar cerca de 70 cooperados. Porém, 

devido ao pouco incentivo governamental, não houve expansão. 



18 

 

entre língua, cultura e sociedade dos produtores rurais ariquemenses através das narrativas 

coletadas.  

Para Barreto (2010), a Etnolinguística leva em consideração as estruturas linguísticas 

nãooladamente, mas de acordo com o contexto de produção que envolve os falantes de uma 

língua e sua cultura. Segundo exposições via slide de Vegini (2017) em sala de aula para o 

Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Acre (UFAC). Os dados 

paralinguísticos (situação em que os sujeitos se encontram) e os dados extralinguísticos 

também são relevantes, devido ao compartilhamento de mundo (experiências) entre os 

sujeitos.  

Enquanto ciência, “a Etnolinguística [...] se define como a disciplina linguística que 

estuda a variedade e a variação da linguagem em relação à civilização e a cultura. [...] abrange 

domínios tanto da Linguística quanto da Antropologia, por isso não é uma disciplina 

autônoma” (Barreto, 2010, p. 2).  Os E-N ao exporem suas linguagens demonstraram práticas 

culturais. Em vista disso, Vegini (2017) menciona que os linguístas e os antropólogos 

enxergam os sujeitos estudados como atores com crenças e valores institucionalizados, 

conectados em suas redes sociais.  

À Etnolinguística também adota o método de investigação etnográfico ao estudar o 

homem de maneira ampla, abrangendo suas origens, características físicas, psicológicas, 

culturais dentre outras.  Isso pôde ser percebido nas NOEP, nas quais foram evidenciados 

aspectos originários, culturais e psicológicos dos pequenos produtores rurais ariquemense 

(VEGINI, 2017). 

A etnicidade, derivada de etnia “[De etn(o)- + -ia.], se refere a uma população ou 

grupo social que apresenta relativa homogeneidade cultural e linguística, compartilhando 

história e origem comuns.” (ETNIA, 2004, p. 843), que por sua vez exerce grande influência 

no método etnolinguístico.  No entanto, a etnicidade “não é um conjunto intemporal, imutável 

de traços culturais transmitidos da mesma forma de geração para geração na história de um 

grupo; ela provoca ações e reações entre esse grupo e outros em uma organização social que 

não cessa de evoluir” (POUTIGNAT; STREIFF-FERNART, 1998, p. 11).  Em vista disso, 

constantes fenômenos de hibridização cultural ocorrem nas comunidades estudadas que 

auxiliam na adaptação ou modificação dos costumes de uma determinado grupo, como é o 

caso dos Produtores rurais ariquemense que sofrem influências constantes de culturas distintas 

em seus grupos sociais, após migrarem majoritariamente da região sul brasileira para o estado 

de Rondônia. 
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A pesquisa de campo durou cerca de 1 (um) ano, ou seja, teve início em setembro de 

2017 e finalizou no segundo semestre de 2018, sempre com o intuito de investigar como os 

produtores rurais de Ariquemes (grupo social) se organizam culturalmente. Durante a 

pesquisa de campo adotou-se as técnicas a seguir. 

 

2.2 TÉCNICAS 

 

 Nesta subseção será apresentado o conjunto de procedimentos ligados à ciência 

narratológica. Entre as principais técnicas estão:  

O tipo de entrevista adotado com os participantes da pesquisa foi a não estruturada ou 

não-diretiva, isto é, “por meio delas, colhem-se informações dos sujeitos a partir do seu 

discurso livre. O entrevistador mantém-se em escuta atenta registrando todas as informações e 

só intervindo discretamente para, eventualmente, estimular o depoente”. (SERVERINO, 

2007, p. 125). 

Outra técnica adotada, muito usual na Narratologia foi à gravação, a transcrição 

original e/ou literal e a transformação da transcrição original para uma versão próxima da 

língua portuguesa padrão para facilitar a compreensão do leitor, considerando que os “falares” 

dos narradores possuíam traços peculiares que talvez não seja de fácil compreensão de todos 

os possíveis leitores dessa dissertação.  No momento da gravação dificilmente o narrador 

estava a sós com a I-O, havia ruídos e conversações de familiares em volta. Para amenizar as 

interferências, os sons externos as narrativas foram suprimidos. A versão original das 

narrativas foi deslocada para o fim da dissertação, ou seja, nos anexos a fim de possibilitar 

outros estudos Etnolinguísticos, a transcrição (modificada) próxima da Língua portuguesa 

padrão seguirá os procedimentos metodológicos no corpus sobre a qual serão estabelecidos os 

cotejamentos entre a teoria narratológica e dos informantes, através da qual serão obtidos os 

fundamentos teóricos que nortearão a análise das narrativas dos produtores rurais de 

Ariquemes.   

 As técnicas adotadas auxiliaram nas etapas da pesquisa descritas na seguinte seção. 

 

2.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 O interesse pela pesquisa ocorreu após a percepção da incidência de diversas 

manifestações culturais praticadas na região. Por conta disto, aguçou-se a curiosidade de 
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pesquisar as diferenças socioculturais de alguns produtores rurais que habitam o município de 

Ariquemes - RO.  

 As diferenças culturais foram percebidas, devido à aquisição de produtos da 

agroindústria, através da EXPOVALE e da COAPRAV, após o contato com o presidente da 

última, houve uma visita em dia de reunião com os cooperados. Isso ocorreu no dia 16 de 

setembro de 2017. De um total de 20 cooperados, sendo todos do sexo masculino4, apesar de 

trabalharem com a agricultura familiar e suas esposas se envolverem ativamente, 

principalmente na venda dos produtos, somente homens foram contatados.  

 A pesquisadora teve contato com 15 pessoas que compareceram à reunião, das quais 

10 eram cooperados presentes e 5 (cinco) visitantes. Nesse dia, explicou-se em linguagem 

simples o objetivo do trabalho e parte da metodologia que seria adotada. Os cooperados foram 

bastante receptivos com a pesquisadora que perguntou inicialmente quem voluntariamente 

gostaria de participar da pesquisa; foi informado que seria interessante haver entre os 

voluntários, sujeitos que migraram para a cidade de Ariquemes desde a criação do município 

ou o mais aproximado possível para que se percebesse a diacronia entre os produtores rurais 

da região. Cinco produtores rurais se prontificaram a participar da pesquisa, sendo 4 (quatro) 

cooperados e 1 (um) visitante.  

Após a manifestação, os voluntários forneceram contato telefônico e endereço para 

encontros futuros com a pesquisadora. O contato foi restabelecido e o agendamento das 

entrevistas ocorreu de acordo com a disponibilização de datas dos participantes, no dia 23 de 

setembro de 2017, inicialmente foram registradas três das cinco narrativas de histórias “reais” 

de vida dos depoentes, sendo o tempo de gravação respectivamente de 30 min; 32min10s e 

35min16s para não identificar os E-N, que foram nominados (metaforicamente) no texto 

narrativo para não identificá-los, com um dos itens de suas produções rurais, o 1º Narrador  

foi chamado de “Cupuaçu”;  o 2º “Acerola”; o 3ª “Banana”; o 4º “Graviola” e o 5º “Limão”5 . 

No dia 31 de dezembro de 2017, coletou-se a quarta narrativa (tempo de gravação: 

18min23s). No dia 06 de janeiro de 2018, coletou-se a quinta e última narrativa (tempo de 

gravação: 31min49s). Vale lembrar que narrador “Cupuaçu” se ofereceu para levar a 

pesquisadora na casa de cada voluntário, considerando seu conhecimento na região e amizade 

com os demais produtores, estabelecendo elos de confiança entre pesquisador e sujeitos da 

pesquisa. 

                                                           
4 A cooperativa não faz restrições com relação a gênero. No entanto, desde sua fundação em 2010, não foi 

registrado uma cooperada mulher. 
5 A letra maiúscula em substantivos foi usada pela I-O, devido a personificação dos produtos em substituição a 

nome de próprios. 
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 Houve a realização de entrevistas não estruturadas para que os narradores se 

sentissem à vontade para compartilhar suas experiências de vida, no qual foram usadas as 

técnicas de perguntas disparadoras, Labov (1997), a saber: Qual sua trajetória em Ariquemes? 

Qual sua naturalidade? O que o levou a trabalhar com a agroindústria? Você vivenciou 

situações conflitantes ou de expressivas conquistas no decorrer do desenvolvimento de seu 

negócio? “Questionamentos dessa natureza estimulam os E-N a emitirem respostas 

organizadas narrativamente” (ANDRADE, OLIVEIRA JUNIOR & VEGINI, 2017, p. 71). 

 Além das perguntas disparadoras, no decorrer do discurso livre do narrador, o I-O 

fazia perguntas pontuais sinalizadas entre colchetes na transcrição das narrativas quando um 

determinado assunto não se apresentava claro. Também se adotou a mesma simbologia para 

os assuntos ou palavras que estavam subtendidas no contexto narratológico dos E-N. Os 

nomes de pessoas, interferências de terceiros, supressões e o comprometimento do áudio 

foram suprimidos por colchetes com reticências. Algumas explicações acerca de algumas 

palavras regionais e/ou técnicas usadas nas NOEP foram inseridas pelo I-O em nota de rodapé 

com o objetivo de esclarecê-las.   

Durante o mês de agosto de 2018, um último contato com os produtores foi realizado 

para lhes mostrar a versão escrita da narrativa a fim de que verificassem se a transcrição 

escrita equivalia à história oral narrada. Nessa mesma ocasião, foi obtida a assinatura do 

Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE), documento que autoriza a utilização 

das narrativas coletadas como objeto de pesquisa no texto dissertativo.  

O documento não está anexado à dissertação para garantir o anonimato de seus 

narradores, conforme consta na Resolução do Conselho Nacional e Saúde (CNS) 466/12 e 

suas complementares, divulgada pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP), 

acerca de pesquisas envolvendo seres humanos.  Vale lembrar que a autorização dos 

participantes da pesquisa já havia acontecido no primeiro contato com os produtores, no ato 

da gravação das narrativas. No entanto, com intuito de formalização documental da 

autorização e finalização de submissão da pesquisa no site6 da Plataforma Brasil, solicitou-se 

a assinatura do TCLE. Em vista do cumprimento legal para o desenvolvimento da pesquisa, 

submeteu-se a proposta de estudos ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Rondônia e obteve-se o parecer consubstanciado de n.º 2.890.028, estando, pois, a 

pesquisa aceita e aprovada em primeira instância. 

                                                           
6 http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf 
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 As NOEP foram intituladas de acordo com eventos contidos nas narrativas e dispostas 

na sequência coletada, depoente e sua respectiva narrativa, a saber: “O resto foi bom [...]”; 

“Para ganhar bem, tem que ser político”; “São coisas que a gente não esquece [...]”; “Nem 

todo mal é mal, né?! Tem mal que só vem para o bem”; “O pior é que eu estava bêbado”. A 

íntegra de todas as narrativas intituladas acima está disposta na próxima subseção. 

 

2.4 CORPUS 

 

Nesta seção, apresentam-se as narrativas adotadas como objeto de análise. Elas foram 

disponibilizadas em uma linguagem próxima ao Português Padrão. 

 

“Cupuaçu”: O resto foi bom [...] 

 

Eu cheguei a Rondônia foi em 1987 [...].  Eu sou do Paraná, eu sou Paranaense meus pais 1 

vieram primeiro, né?! E quatro irmãos mais velhos nasceram em Minas Gerais. Quatro mais 2 
novos nasceram no (Estado do) Paraná e eu sou um dos mais novos, só tem dois mais novos 3 
do que eu, aí tem um mais velho que mora em Rolim de Moura7 que também nasceu no 4 

Paraná e o outro é mineiro também nasceu em Minas (Estado de Minas Gerais). Em 2002, eu 5 
trouxe os (filhos), eles fizeram uma seletiva lá em, até não foi em Brasilândia8, foi em Novo 6 

Horizonte9, eles fizeram lá, passaram, né?! Os dois, e aí eu os trouxe porque o sonho deles era 7 
fazer Agropecuária, né?! Aí eu vim trazer eles, gostei de Ariquemes e a partir daí eu já 8 

comecei. [...]. Aí foi aonde eu gostei de Ariquemes e vim para cá, mas, espera aí, eu morava 9 
lá em Campinas10, São Paulo, sempre graças a Deus eu tive meu cantinho para morar, eu tinha 10 
uma casa lá muito boa e um emprego bom, mas antes quando eu cheguei, em fevereiro de 11 
1978, eu cheguei em Campinas, né?! Eu morava lá em Babosa Feraz11 no Paraná, nós 12 

tínhamos um pedacinho de terra e aí o que aconteceu o pedacinho de terra era pequeno e nós 13 
trabalhávamos muito, com boi, arando a terra e aí um boi era meu o outro era do meu irmão e 14 
meu irmão não tinha terra, né?! E aí ele pegou e falou para mim, eu vou vender o meu boi, aí 15 
como é que eu ia trabalhar com boi só, se era a junta que trabalhava junto. Aí eu falei, você 16 
que sabe, se você quer vender é seu, só que vender o boi eu não vou ficar aqui não, porquê, 17 

como é que eu vou trabalhar de enxada num trem praguejado. E aí casei em no ano de 1977, 18 
com ela (1ª e única esposa), ficamos um ano casados lá, foi quando o meu irmão decidiu 19 
vender o boi e aí eu peguei falei não, eu vou embora e tinha já os dois irmãos mais velhos. 20 

                                                           
7 Município do estado de Rondônia, Rolim de Moura se situa a 49 km a Sul-Oeste de Cacoal. 

Situado a 232 metros de altitude, de Rolim de Moura tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 11° 43' 

48'' Sul, Longitude: 61° 46' 47'' Oeste. (IBGE, 2010). 
8 Nova Brasilândia D'Oeste é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 

11º43'11" sul e a uma longitude 62º18'57" oeste, estando a uma altitude de 320 metros  (IBGE, 2010).   
9 Município Rondoniense localizado a uma latitude de 11,69639º S e a uma longitude de 61,99472º  (IBGE, 

2010) 
10 Município do Estado de São Paulo. Situa-se a 22º54′21” de latitude sul e 47º03′39” de longitude oeste e está a 

uma distância de 96 quilômetros a noroeste da capital paulista (IBGE, 2010). 
11 Município do Estado do Paraná. Localiza-se a uma latitude 24°01'48" sul e a uma longitude 52°00'43" oeste, 

estando a uma altitude de 435 metros na sede (IBGE, 2010). 
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(Eu) morava já em Campinas, você vê como é engraçada a trajetória da gente, né?! Aí fui para 21 

Campinas. Eu tinha a quarta série só, quando eu estudei nos anos 60, só tinha até a quarta 22 
série, não tinha mais estudos lá. Aí eu tinha a quarta série [...]. Falei eu vou para lá. Falei 23 
porque eu não aguento tocar a terra, só na enxada né?! Muito praguejado a área e produção 24 
pouca. Eu falei nós não vamos sobreviver aqui. Aí deixamos a terra. O finado meu pai e 25 
minha mãe falaram também nós vamos embora porque tinha só um caçula, estava na época 26 

com doze, treze anos. Aí fomos para Campinas, aí lá, já moravam dois irmãos mais velhos, 27 
inclusive tinha um que tinha comprado uma data12 [...]. E falou, não, você vem para cá, faz 28 
um barraco para você lá em cima e pode ficar lá e foi quando nós chegamos lá e fomos para 29 
esse bairro lá que não tinha energia. Não tinha nada, estava começando mesmo. Aí fizemos 30 
um barraco e ficamos lá, eu sei que desse barraco eu consegui comprar meia data em 31 

Campinas, Município de Sumaré, divisa [...]. Aí nós construímos um barraquinho, mas era 32 
dividido com a minha irmã, porque nós somos oito irmãos vivos, né?!E só uma irmã e aí meu 33 

cunhado, muito chato, muito enjoado, e não combinava mais a (minha esposa), e aí começou a 34 

dar problema e eu trabalhava numa granja, trabalhei um ano e dez meses nessa granja, mas e 35 
aí os filhos (cinco) começaram a aparecer, o salário muito curto, né?! E eu comecei a pedir a 36 
Deus um serviço melhor, até que eu consegui trabalhar numa empresa lá de guarda. Aí já 37 
melhorou porque eu ganhava uma mixaria danada, passei a ganhar dois salários mínimos, 38 

tanto é que quando eu vim embora, eu pedi para me mandar embora porque eu não estava 39 
mais suportando aquela situação, menino crescendo, bandidagem aumentando. E aí eu 40 

ganhava bem, mas também nunca fui de ligar muito para as coisas, sabe?! E gastava muito 41 
com bebidas, não estava nem aí com nada, eu falava assim, não sei fazer dinheiro mesmo, sei 42 
gastar. Aí quando o mais velho pegou dez anos, eu falei para a (minha esposa), olha vamos 43 

embora para Rondônia, porque eu tinha vindo visitar meu pai, porque meu pai, finada minha 44 
mãe, morreu lá em Campinas e ele veio para Rondônia com mais três irmãos de uma pancada, 45 

porque nós estávamos todos lá. Aí meu pai veio com eles, estavam morando em Nova 46 
Brasilândia. Nova Brasilândia fica ali perto da Zona da Mata em Rolim de Moura. Aí meu 47 

irmão já tinha ganhado em 1981(ano), um lote do INCRA13 e moravam lá uns irmãos mais 48 
velhos que eu. Aí, eu falei vamos embora para lá porque os meninos estão crescendo, 49 
bandidagem está aumentando, nós não vamos educar esses filhos do jeito que precisa, não. Aí 50 

(a minha esposa) pegou e falou assim, é mais eu precisava ir lá conhecer, não sei se eu vou 51 

gostar ou não. Eu falei e nega lá é longe hein, daqui e lá é longe, você passa três dias e duas 52 
noites em um ônibus para chegar lá e não é brincadeira não. Olha, nós chegamos quebrados. 53 
Aí conversei com ela, ela entendeu e falou, então vamos embora de mudança, aí resolvi vir 54 
embora para cá e eu pedi para me mandar embora da empresa, falei ó, eu quero ir embora para 55 
Rondônia e o chefe falou assim, rapaz você vai para lá, a onça vai te comer. A notícia que nós 56 

temos é mato e bicho para todo o lado. Eu falei: não você está enganado mora gente em todo 57 
lugar, eu pedi em setembro e eles não queriam me mandar embora porque eu sempre fui uma 58 
pessoa que sempre observei muito, prestei atenção, e eu fazia o serviço que os caras com 59 

quinze anos lá, não conseguiam fazer, porque você sabe que todo serviço se você não prestar 60 
atenção, depende de você. Aí você pega uma inteligência você observa, você consegue fazer e 61 
aí eles falavam: "[...] não faz isso não, você aposenta aqui, nós precisamos de você". Eu não 62 
aguento mais essa vida aqui e aí foi onde que, eles viram que eu não queria mesmo ficar e me 63 

mandaram embora em janeiro, eu pedi em setembro. Aí eu paguei um caminhão, trouxe a 64 
mudança. Aí vim para Nova Brasilândia porque meu irmão, já tinha falado para mim, eu vou 65 
te dar uma lavoura de café, plantada já e o pai dela morava em Barbosa Ferraz ainda, no 66 
Paraná. Aí vendeu a terrinha lá que era pequena, vendeu a terrinha que eles tinham lá que era 67 
pequena, sabe?![...]. E veio aqui para Rondônia, queria comprar um lote inteiro para nós 68 

                                                           
12 Terreno 
13 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
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morarmos juntos, né?! Aí vendeu a terrinha de lá, veio. Aí nós nos associamos e compramos 69 

um lote, fechado, aqui em Nova Brasilândia e foi assim, quando nós chegamos, não estava 70 
mais acostumado com essa vida, esse calorão danado, só que lá, de Ji-Paraná para lá é mais 71 
fresco que aqui, não é quente igual aqui não, lá é bem mais fresco e aí eu já tinha um irmão 72 
em São Miguel14, Professor que mora lá até hoje. Aí tinha o outro em Rolim de Moura que 73 
mora até hoje e esse um que deu a moradia para mim que mora em Nova Brasilândia, mora 74 

até hoje dentro da cidade. E aí foi aonde nós começamos com as dificuldades e tinha dia que 75 
dava um aborrecimento muito grande e nós tínhamos que socar arroz no pilão, não tinha 76 
costume, mãozinha fina, cortar lenha de machado e aí era uma tristeza (risos). E foi aí que nós 77 
moramos lá assim, uns tempos e aí nós compramos um lote mais ou menos vinte quilômetros 78 
para frente, né?! No fim da linha, lá nós moramos quase dezoito anos, como sempre, eu 79 

sempre fui assim uma pessoa que trabalhei voluntário para a comunidade, nunca fiz conta de 80 
nada para mim, eu estando com saúde nunca liguei para nada. Você precisa ver, a (minha 81 

esposa) até as vezes brigava comigo, mas, não adiantava nada não, foi o que eu aprendi fazer, 82 

o que eu gosto de fazer, sempre trabalhava para a comunidade, largava o serviço e ia para 83 
curso na igreja, eu acho que durante esses anos que eu morei lá. Aqui eu fiz pouco, porque o 84 
sistema da Igreja Católica é diferente, nós somos católicos. Mas, lá nós fazíamos quatro, cinco 85 
cursos por ano, de tudo, trabalhei dezoito anos na pastoral da saúde com remédio, 86 

homeopatia, né?! Então nós fazíamos muito trabalho assim. Os meus filhos, todos cinco. Eu 87 
tenho dois mais velhos, tenho uma filha e aí dois mais novos né?! Todos eles fizeram curso 88 

para liderança da comunidade, trabalharam de missionário, fazendo visitas na cidade. Então 89 
nós sempre estivemos envolvidos. Quando eu cheguei para cá (Ariquemes), faz treze anos que 90 
eu vim de Nova Brasilândia, lá formamos uma comunidade por nome Santa Luzia, a 91 

comunidade que nos formou em Campinas, na vila que nós morávamos, hoje é uma paróquia, 92 
lá em Campinas, né?! Então graças a Deus nós sempre estivemos envolvidos, eu nunca passei 93 

fome, nunca faltou nada. Você sabe que quem faz a boa ação, ele sempre tem um retorno. 94 
Para você ter uma ideia, eu tinha lá em nova Brasilândia mais de vinte e poucos mil pés de 95 

café e antes dos meninos (filhos) virem para estudar, nós trabalhávamos todos na lavoura e eu 96 
só limpava a lavoura uma vez por ano e todo ano minha lavoura carregava que todo mundo 97 
ficava com inveja, “- mas como é que o senhor não limpa lavoura e o senhor produz?”. Eu 98 

falei ó, não tem explicação. A explicação que tem é o trabalho que eu dedico para a 99 

comunidade do povo sem retorno nenhum, sem intenção de receber retorno e aí Deus me dá 100 
dessa forma aí [...]. Nós trabalhamos com frutas, frutas de várias qualidades. Aí nós colhemos 101 
a fruta, quando fazemos a polpa, armazenamos já pronta [...].  Aí por exemplo, eu trabalho 102 
com o programa do governo nas escolas, tanto municipal quanto a estadual, o PAA, Programa 103 
de Aquisição de Alimento, essa daí não é das escolas, essa daí é uma verba do governo federal 104 

que passa para o município. Aí, eles compram o produto, né?! Por exemplo, eu vendo 105 
cupuaçu, lá para eles, né?! Aí eles me pagam, eu posso vender até cinco mil e quinhentos 106 
reais para esse programa, mas aí eu tenho escola, estadual, municipal e aí é aonde nós vamos, 107 

né?! Monitorando isso aí e vai vivendo, vai passando os dias [...]. E outra, são coisas que não 108 
são assim de imediato temos que fazer se não nós perdemos, não, nós vamos controlando, 109 
vamos colhendo, vamos preparando, vamos armazenando [...]. E aí é igual eu estou falando 110 
para você, nós vendemos, às vezes demoramos a receber, mas vão passando os dias assim, até 111 

que nós conseguimos aposentar, né?![...] conseguimos aposentar e ficou mais folgado ainda, é 112 
porque todo mês nós temos a nossa (aposentadoria). Então quando os filhos moravam aqui em 113 
Ariquemes, quase todo fim de semana, estavam aqui. Mas graças a Deus, nunca fez diferença, 114 
toda vida que vem, nós, nosso costume é fazer bastante comida. Aí nunca deu problema não. 115 
Mas, depois mudaram, né?! [...]. E outra coisa que eu vou dizer para você, foi bastante difícil 116 

                                                           
14 Município do Estado do Paraná. Localiza-se a uma latitude 24°01'48" sul e a uma longitude 52°00'43" oeste, 

estando a uma altitude de 435 metros na sede (IBGE, 2010). 
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para nós, no começo para nós educarmos do jeito que nós queríamos, mas Deus foi tão grande 117 

que nos ajudou e nós conseguimos. Hoje nós temos orgulho, de ter educado da forma como 118 
nós conseguimos educar, porque, o que nós educamos eles, eles não conseguem educar os 119 
filhos deles (risos).  Você vê a diferença, né?! Mas Graças a Deus, não tem nenhum [...]. Até 120 
eu estava falando para a [...], eu tenho uma média de quase quarenta sobrinhos e a maioria 121 
nasceu lá na cidade (Campinas) e continuam lá e graças a Deus, não tem nenhum [...], viciado 122 

em drogas, bandido, nada, nada. Todo mundo trabalha para sobreviver, graças a Deus, 123 
né?!Porque também o nosso pai, nós éramos uma pobreza do caramba, mas educou muito 124 
bem, os nossos irmãos, né?! Então graças a Deus conseguimos passar para os filhos, né?! 125 
Então, por exemplo, aqui em Rondônia, mesmo nós temos um grupo grande de sobrinhos, 126 
né?! Mas, graças a Deus todo mundo trabalha e sobrevive [...], tem uma neta nossa que foi 127 

morta (silêncio seguido de choro, esposa o ajuda a relatar o caso, devido a emoção do 128 
narrador): “em Jaci Paraná, já está com quatro anos, dia vinte de agosto (2018) faz quatro 129 

anos, ela morava com a mãe dela, lá em Jaci Paraná. Aí a mãe e o padrasto, tinha outro cara 130 

que morava dentro da casa, era o amigo [...], a cobra que eles tratavam dentro de casa, a mãe e 131 
o padrasto iam trabalhar e esse cara não ia atrás de serviço, ficava só dentro de casa e 132 
começou a perturbar a menina, a menina já estava moça com nove anos, ela era grandona, 133 
dava daqui assim em mim. (Aponta para o ombro). Uma moçona mesmo, para você ver. Aí 134 

ele aproveitou da bondade da menina e da família e aprontou. A menina reclamou para a mãe 135 
que o cara estava a aliciando, perturbando. Aí a mãe pegou e chamou o cara a atenção, mas 136 

em vez de expulsar o cara, fazer o cara sumir, não [...], ele implorou para ela, para deixar (ele) 137 
ficar mais aquela noite na casa dela, porque não tinha para onde ele ir e aí o outro dia, ele 138 
pegava um ônibus e ia embora. A burra da mulher [...] que nem uma mula em vez de não 139 

deixar o cara dentro de casa, não. Aceitou o cara ficar. Ela saia cinco horas da manhã e ia para 140 
o serviço. O cara ficava dormindo e ele aproveitou esse espaço de tempo que ela e o marido 141 

saíram, pegou a menina dormindo, fez tudo o que tinha que fazer e matou, degolou a menina e 142 
botou fogo na casa. A única coisa que foi péssima para nós, foi só isso. O resto foi bom [...]. 143 

A paz que nós temos aqui que é muito boa, os netos nasceram tudo aqui ao redor de nós, isso 144 
é a coisa mais importante que tem aqui”. E outra graças a Deus, nós é[...] nunca tivemos 145 
problema, né?! Nós viemos para cá, igual eu estava falando para você, fui morar na terra do 146 

meu irmão, morei quase um ano lá e aí vendemos a casa lá em Campinas, o meu sogro vendeu 147 

a terra dele no Paraná e compramos um lote juntos, lá em Nova Brasilândia e lá também nós 148 
tivemos muita coisa boa, porque, nós conseguimos, nós chegamos a ter quarenta e seis 149 
cabeças de gado, ela ajudava o caçula a tirar o leite [...].  Nos dias atuais, até que trabalho tem, 150 
mas trabalhar é que eu não trabalho (risos), eu não estou nem aí, mas porque que eu vou 151 
quebrar minha cabeça, para você vê, eu com sessenta e três anos. O que eu tinha que fazer 152 

praticamente eu já fiz. Então, agora í rapaz, eu estou com um inhame para arrancar aqui, já era 153 
para ter arrancado há muito tempo, o dia que der certo, eu arranco, se não der também [...]. 154 
Você entendeu?      155 

 

 

 

“Acerola” - Para ganhar bem, tem que ser político! 

 

 

Eu cheguei a Rondônia em 1989, já direto para Ariquemes, os meus pais moravam aqui, né! 1 
Eu no Mato Grosso do Sul […] lá eu era, de tão poucas vezes que eu trabalhei de funcionário 2 
público, lá eu trabalhei cinco anos de funcionário público, funcionário público não. Aliás, 3 
funcionário prestava serviço na agricultura, trabalhava na lavoura e daí nós viemos para cá 4 
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com a intenção de comprar terra, né! Na qual eu acho que nós fomos infelizes em comprar 5 

terra aqui quando nós chegamos. Eu tinha dois, um filho com cinco anos e uma menininha 6 
com onze meses, daí eu comprei uma terra na região de Machadinho do Oeste15, mas eu não 7 
consegui ficar morando lá, atacou uma infecção tão brava na minha neném que hoje já está 8 
adulta, né?! Eu já tenho dois netinhos que são filhos dela e eu gastava mais no Monte Sinai16 9 
aqui em Ariquemes do que ficava lá, com infecção no intestino, daí eu tive que abandonar lá, 10 

aí eu acho que mudança de clima, aí água, tudo, tudo influenciou nisso, daí eu deixei a terra lá 11 
e vim para Ariquemes, daí aonde eu comecei a trabalhar aqui de pedreiro, vendi a terra lá, daí, 12 
gastei tudo e com doença, né! E consegui comprar uma casinha no setor seis, daí continuei 13 
trabalhando lá. Daí eu tive já problemas de família, já daí. Quando a coisa não dá certo, 14 
quando você vem com intuito de se dar bem e dá errado, eu tive problemas de família, eu 15 

tinha dois filhos, daí fazia nove anos de casados nós nos separamos, daí […] tudo se acabou. 16 
Daí essa aqui é minha companheira, já há vinte e seis anos, esse aqui é meu segundo 17 

casamento, mas graças a Deus, deu muito certo, filhos, não. Temos um monte criamos um 18 

monte e temos esse rapaz que chegou aí, é um filho adotivo nosso. Esse rapaz aí tem quatorze 19 
anos, esse menino foi representar Rondônia em Curitiba, ele chegou faz oito dias hoje, nos 20 
jogos escolares, ele foi campeão estadual no lançamento de dardo. Pois, é. Daí tudo se 21 
acabou, quando não dá certo, tudo se acabou, dei a casa para a mulher, deu tudo errado e tinha 22 

um filho daí na época, já com oito anos e a menina com três anos, quando eu me separei, a 23 
menina já estava com quatro anos, quando eu e [...] nos conhecemos e estamos até hoje, tudo 24 

que nós fizemos foi junto. [...]. Os filhos têm um que mora aqui em Ariquemes e o outro 25 
faleceu com dezoito anos, foi infecção, também infecção, sei lá, deu uma infecção rara no 26 
intestino, levamos ele para Belo Horizonte, nunca deu uma malária, uma dor de cabeça, nunca 27 

deu nada. Começou assim, ele se queixava de fraqueza nas pernas, para nós. E daí nós fomos 28 
Santa Rita, no hospital Santa Rita na época, agora chama-se Carlos Chagas. Fomos ao Santa 29 

Rita, Bom Jesus, São Francisco, São José. Daí no São José o médico falou nas Irmãs 30 
Marcelinas17. Mas o médico aqui do São José foi quem descobriu que ele estava com uma 31 

massa palpável no Intestino. Daí, levamos para Belo Horizonte. Daí lá, ele ficou vinte e seis 32 
dias internado, faleceu, dezoito anos. De lá para cá daí nós passamos um problema muito 33 
sério, quando eu e a [...] fomos morar juntos, ele tinha dezoito anos (quando faleceu), já fazia 34 

dez anos que nós estávamos juntos, já tinha uma casa no setor seis18, casa boa, cento e vinte 35 

metros de área construída. Aí complicou tudo. Aí nós tivemos que vender tudo lá para pagar 36 
dívida. Aí o nome da gente foi para o SERASA19, SPC20. Complicou tudo, vendemos e 37 
pagamos as dívidas. Mas, aí graças a Deus no ano dois mil (2000), eu já consegui comprar 38 
esse terreno, na época, nós pagamos nove mil reais (R$ 9.000,00). Nós começamos a pagar 39 
um consórcio [...]. Nós quando somos fracos temos que visar alguma coisa. Nós começamos a 40 

pagar um consorcio. Daí, quando saiu a moto, nós só rodamos duzentos quilômetros com 41 
aquela moto. E eu [...] trabalhava de pedreiro, eu comprava trem andava de quatro pés, para 42 
mim e tinha chifres para mim era vaca, então eu comprava. Pagava aluguel numa fazenda que 43 

tem na frente, aqui fazenda [...]. Aí surgiu uma oportunidade aqui, nós demos uma moto e um 44 
pampa. Eu não tinha essa pampa. Mas, o pessoal queria um carro e que aceitava uma moto 45 
nova. Mas, eu tinha um primo meu que tinha esse carro daí eu falei que estava à venda. Daí eu 46 
falei ó, eu te compro o carro, tu me dás lá, para o rolo lá. Eu vendi as vacas e paguei o carro 47 

                                                           
15 Localiza-se entre os municípios de Ariquemes e Jaru. Sua sede dista aproximadamente 400 km da capital do 

estado e está localizada na latitude 09º26'38" sul e na longitude 61º58'53" oeste, a uma altitude de 102 metros 

(IBGE, 2010). 
16 Hospital da rede privada 
17 Hospital localizado na área rural do município de Porto Velho 
18 Bairro do município de Ariquemes 
19 Centralização de Serviços dos Bancos 
20 Serviço de Proteção ao Crédito 
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para ele. Quando foi em 2001, aí nós já compramos o outro terreno que nós temos para o 48 

outro lado. E daí nós numa luta conjunta, fazendo contas dos centavos que nós ganhamos, não 49 
jogando fora de jeito nenhum, nós conseguimos nos instalar aqui, com tanque de peixe, nós 50 
temos três tanques de peixe aqui. E minha mulher é funcionária pública, ganha pouco, porque 51 
é professora e professora é excluída no nosso País, para ganhar bem tem que ser político, só 52 
isso, o resto quem trabalha não ganha nada. No ano de 2015, nós começamos um projeto 53 

novo. Daí visando já, uma aposentadoria para nós, porque nós sabemos que aposentar, o cara 54 
que aposenta não vive de aposentadoria, ele tem que inventar um trabalho. Daí nós montamos 55 
uma Agroindústria de beneficiamento de peixe, nos primeiros cinco dias, nós levamos uma 56 
cacetada que até quando eu conversei com você, da última vez, nós tínhamos começado a 57 
trabalhar na agroindústria, o que aconteceu, a câmara fria deu problema novinha no painel de 58 

comando e nós ali já perdemos 10 mil da primeira cacetada, perdemos 553 peixes limpos, teve 59 
que jogar fora, então tivemos um prejuízo [existe seguro?], mas isso é para quem tem dinheiro 60 

minha filha. O cara quando tem dinheiro, ele faz seguro de tudo e nós vamos é na vontade 61 

mesmo, é claro que é tudo bem planejado, mas ninguém tinha uma visão dessas que uma 62 
câmara fria, zero ia dar problema, tanto é (que) ninguém ajuda, essa indústria aqui é familiar, 63 
nós não temos ajuda de ninguém [...]. A cooperativa21, eu acho que é uma coisa muito 64 
importante, porque eu venho de uma região onde cooperativa funciona, até a roupa, o calçado, 65 

a comida que nós comíamos, lá no Sul, vinha da cooperativa. Lá tinha mercado, lá vendia 66 
roupa, tinha adiantamento da safra e você vendia a safra também para a cooperativa, só que 67 

nós estamos numa região aqui, onde aqui tem vários pensamentos, aqui tem o Baiano, o 68 
Gaúcho, o Catarinense, o Paranaense, O Rondoniense, culturas diferentes e visão 69 
completamente diferente. Aqui quando se fala em cooperativa, a pessoa acha que vai lá na 70 

cooperativa receber dinheiro no final do ano e na verdade, seria assim, mas uma cooperativa, 71 
só funciona quando tem cooperados que se dedicam a produzir para cooperativa vender. Daí 72 

uma cooperativa forte que tem uma expansão de comércio grande. Vai gerar lucro para ela e o 73 
que vai acontecer, vai gerar sobra e essa sobra vai ser dividida entre os cooperados. Mas, só 74 

que nós como produtores temos que pensar assim, que todo produtor ele é muito inteligente e 75 
ele sabe produzir, mas não sabe vender. O papel da cooperativa são as vendas, e daí quando 76 
tem ideias que combinam e tão produzindo para vender, vai gerar lucro daí, então a finalidade 77 

da cooperativa é muito boa. A expectativa minha e nossa é muito boa porque, nós vamos 78 

produzir e ela vai vender para o Vale do Jamari. Ela vai servir esse peixe aí para o vale do 79 
Jamari, nove municípios e a nossa agroindústria aqui vai ser com inspeção estadual, ela está 80 
começando a trabalhar pelo município. Mas, ela vai ser estadual. Tem um rapaz que já está 81 
trabalhando na documentação. Então, ela é importante, só que ela não pode dar nada para 82 
ninguém porque, ela é fraca ainda. Mas é fraca, não por culpa da cooperativa. Por culpa dos 83 

próprios cooperados [...]. Todo o povo que veio do Sul para cá, é porque ele não tinha terra, lá 84 
eu trabalhei, vivi com meu pai, toda a vida fui meeiro. O que acontece como meeiro, lá se fala 85 
meeiro. Aqui eu não sei nem dizer, aqui geralmente dá a terra para o cara plantar e pronto. Lá 86 

é o seguinte, você trabalha numa propriedade 50% é do patrão e 50% é do empregado. O cara 87 
que está trabalhando lá e o que acontece, o patrão ganha 50% e você dos seus 50% tem que 88 
pagar as despesas e não sobra nada, só come. Então, a visão do povo do Sul que veio para cá é 89 
adquirir terra [...]. Eu nunca ganhei nada, eu nunca fui sem-terra e nunca ganhamos nada de 90 

ninguém. Tudo o que eu tenho, foi adquirido com muita luta, não ganhei nada de governo, 91 
tanto é que essa agroindústria22 aqui está tendo uma ansiedade de inaugurar essa agroindústria 92 
e você pode ter certeza que não vai ter inauguração, não. Se um político disser para mim que 93 
deu um prego aqui, não deu não. Então porque que eu vou fazer festa para político. Não vou 94 

                                                           
21 COAPRAV 
22 Após visita ao produtor rural para a entrega escrita de sua narrativa em 2018. Houve a informação da não  

inauguração da referida agroindústria, houveram muitos problemas com o fornecimento de equipamento. 
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fazer, é tudo esforço nosso, esse aqui é dinheiro de leite que nós somos produtores de leite, 95 

agora está fraco, por causa da seca. Produzimos peixe, cupuaçu e leite, porque o leite é o pão 96 
de cada dia. O leite nosso é o pão de cada dia. Agora no momento, não produzimos derivados, 97 
porque tudo mudou em Rondônia, eu fui criado lá onde nós matávamos uma galinha e 98 
pendurávamos num prego lá atrás do fogão e nós comíamos e se criou todo mundo e não fez 99 
mal. Hoje, se não tiver um selo de qualidade, você não pode comer a carne. Então, tudo tem 100 

que ter selo embora nós não comamos selo. Mas, tem que ter selo. Então mudou totalmente. 101 
Então o queijo, eu já fui fornecedor de queijo em panificadora aqui em Ariquemes, não posso 102 
entregar mais. Eu tive que construir uma agroindústria para poder conseguir entregar meu 103 
queijo. Então, nós aqui no tempo das águas, tem muito leite. Daí você fabrica queijo. Mas nós 104 
temos nossos fregueses aquele que vai lá na casa, aquele que confia compra e gosta, vem aqui 105 

ou nós entregamos lá. Agora no comércio não podemos entregar. Nós fazemos uma 106 
contrapartida, nós tivemos uma conversa porque eu já fui presidente, daquela cooperativa, 107 

quando eu era presidente daquela cooperativa existe uma associação chamada, [...], 108 

associação não, agroindústria familiar23, bem pequenininha que se chama [...]. A cooperativa, 109 
a intenção dela é comercializar o peixe também, nós conseguimos comprar uns pirarucus e 110 
levar lá nessa agroindústria, até foi o seu [...] a pessoa que os levou, que o seu [...] faz parte de 111 
lá também e gera um lucro fantástico. Enquanto você vende dois quilos de peixes para uma 112 

pessoa, tem que chegar pelo menos cinquenta pessoas para comprar alface para dar o mesmo 113 
lucro daquela uma pessoa que veio comprar o peixe. Então nós visamos em fazer a 114 

comercialização do peixe. O que[...], falou para nós. A minha agroindústria é familiar, não 115 
quero aumentar os funcionários e não posso fornecer esses peixes para vocês, nós não temos 116 
como fornecer, processar esse peixe. Daí, aí é que surgiu a ideia de nós fazermos uma 117 

agroindústria, nós começamos, eu e [...]. Começamos e perdemos mil e oitocentos reais no 118 
primeiro projeto. Assinatura do Engenheiro da prefeitura, que não é nada de graça não, essa 119 

conversa que é de graça, isso é ilusão, isso é mentira [...] O governo não faz empréstimos, 120 
sabe o que acontece com os empréstimos, você tem que empenhorar a terra que você tem, as 121 

vacas que você tem. Se não você não consegue. Se você, apresentar um carro desse, não vale, 122 
o banco não quer isso. Isso aí vai acabar, ele não quer não, ele quer um imóvel, quer gado, 123 
então se você não tiver, o governo não vai avalizar para você não. Isso, uma entrevista dessa 124 

eu gostaria assim que fosse em uma rede nacional para desmascarar político, eu não tenho 125 

vínculo político com ninguém [...]. Daí nós fomos na prefeitura, tivemos que fazer a planta 126 
baixa, fizemos. Veio a fiscalização, marcou o local. Daí nós começamos a pensar, mas Monte 127 
Negro não podia vender para cooperativa, porque a fiscalização não liberava vender para 128 
Ariquemes. Monte Negro fica a cinquenta quilômetros, nós vamos cair na mesma situação 129 
que Monte Negro está, eles não podiam lá ter uma fábrica de iogurte, de linguiça, embutidos, 130 

não podiam vender para nós por causa da fiscalização de município, tinha um problema. Daí 131 
nós tínhamos pagado para o cara que faz a planta lá, o Engenheiro civil cobrou uns mil e 132 
oitocentos reais da prefeitura, ele é funcionário da prefeitura e cobrou, um mil e oitocentos 133 

reais nosso. Daí o que nós fazemos, paramos, pensamos. Não, vamos fazer uma agroindústria 134 
estadual. Mas, aí ainda bem que nós não tínhamos perdido material, porque nós tínhamos 135 
demarcado o local. E daí, então nós abandonamos tudo. O que um rapaz que trabalha no 136 
estado falou, fez de vantagem: eu vou fornecer a planta para você, para você construir, só que 137 

para eu legalizar, agora no estado, eu tenho que pagar a assinatura do Engenheiro. O 138 
Engenheiro nunca veio ver, mas eu vou ter que pagar a assinatura dele. Então, eu vou ter que 139 

                                                           
23 Agroindústria familiar é o espaço físico empregado para o beneficiamento e/ou processamento de matérias-

primas agropecuárias onde o destino da produção é a comercialização, visando aumentar o valor agregado ao 

produto. A mão de obra deve ser preferencialmente da família e/ou famílias do entorno da agroindústria. 

Segundo o  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS (RURALTINS, 

2019). 
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pagar, eu fiz dentro do projeto. Então, é isso que acontece conosco, daí o que aconteceu. Eu 140 

tive uma reunião uma vez com a secretária adjunta do estado, aqui nessa casa nós fizemos um 141 
acordo, que eu construiria o prédio e eles repassariam um termo de comodato, os maquinários 142 
e para mim é importante isso, porque o dia que eu parar os maquinários são deles, eu não saio 143 
perdendo, a intenção é continuar e se os filhos quiserem continuar, então vai continuar. Daí, 144 
quando você falou de seguro, agora pouco vai encaixar as coisas, o que aconteceu, vieram 145 

instalaram a câmara fria, o governo foi quem comprou, veio para cá uma batedeira de 146 
manteiga que não escama peixe, ela veio para escamar peixe, mas é uma batedeira de 147 
manteiga, veio errado. Veio para cá, uma despolpadora de peixe, que não funciona. Daí os 148 
técnicos vieram aqui, nós reclamamos. O governo comprou, não é culpa do governo nesse 149 
ponto aí. Porque comprou uma máquina que o motor era de 5cv24, o motor veio de 0,5 cv. 150 

Então a firma que o entregou que estava querendo ganhar nas costas do governo e eles têm 151 
prazo até a primeira quinzena de outubro/2017 para colocarem as peças, de acordo com o que 152 

foi comprado. A escamadeira de peixe chegou essa semana, está instalada, a câmara fria ficou 153 

pronta ontem, trocaram a peça que queimou, na qual eu tive perca e daí, então, agora para 154 
essas perdas de peixe. Se o homem dono da [...], que é a empresa que vendeu a câmara fria, 155 
entrar em contato comigo que já faz duas semanas que era para entrarem em contato comigo e 156 
não entraram para fazer um acordo, diz que ele é bom de acordo, eu faço acordo beleza, eu 157 

não vou ter percas. Agora se ele, não entrar em acordo, eu já falei com um advogado. Eu 158 
preciso que o governo me passe, por exemplo, a cópia da nota fiscal que eles compraram da 159 

[...] a câmara fria e que façam um documento que repassaram para minha propriedade, a 160 
câmara fria. Aí. Eu vou entrar na justiça para eu receber, porque eu não posso perder também 161 
que é o meu capital de giro, é dez mil reais que foi ali. [...] até segunda feira, eu tenho 162 

cinquenta e quatro anos, eu vou completar cinquenta e cinco, segunda feira, agora dia 1 (de 163 
outubro/2017) e a [...] tem cinquenta e três anos, a nossa família era uma família até 164 

considerável, nós temos quatro filhos casados, esse em casa e um falecido.  No momento nós 165 
vendemos no município, mas nós participamos de programas como o PAA (Programa de 166 

Aquisição de Alimento) para outros municípios também. Isso aí, eles compram da gente e 167 
passam como sistema de doação para as entidades. E daí, tem entidade fora do município 168 
também [...]. A intenção é gerar emprego aqui, é difícil, com agroindústria do porte que nós 169 

estamos fazendo e é claro que nós vamos trabalha, jamais vamos deixar de trabalhar, nós 170 

temos que trabalhar mais na administração e colocar gente para trabalhar lá dentro. Com 171 
certeza a expectativa é grande, porque nós não temos fornecedor. A cooperativa, por exemplo, 172 
ela tem pedidos de peixe para entregar e a [...] que é uma das indústrias mais fortes aqui da 173 
região, ela não tem interesse em está vendendo para a cooperativa. O negócio dela é outro 174 
[...]. E daí, então a venda para a cooperativa não é necessária, eles deixam faltar, marca tempo 175 

para entregar e isso eu vou está cobrindo todinha essa produção [...]. O caso deles é mais 176 
exportação. Eles vão muito para exportação. Então, eu acho que comércio existe bastante [...]. 177 
Eu talvez, eu não vá consegui produzir, o suficiente e a minha vontade é produzir e trabalhar 178 

com agricultura familiar. Essa é uma porta para a agricultura familiar, também, eu não vou 179 
chegar lá nos grandes produtores para comprar peixes deles, não. Eu vou focar para pessoas 180 
da agricultura familiar, tanto é que eu fiz um compromisso com a cooperativa para cobrir a 181 
demanda de pedido deles. Agora se eles não cumprirem, também não sou fechado com eles, 182 

eu posso contratar vendedor e colocar vendedor também. [Quanto à feira do produtor rural? ], 183 
daquele barracão?! Aquilo lá não é feira do produtor rural, se fosse um produtor rural ele não 184 
poderia ficar uma semana inteira vendendo, todo o dia [...]. O produtor rural não tem 185 
condições de ficar todo o dia na cidade, se não ele não produz então lá se chama feira do 186 
atravessador25, lá não é produtor [...]. Existe um rapaz que vende banha de porco, dois litros, 187 

                                                           
24 Cavalos 
25Aquele que não produz, somente revende. 
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vinte reais, um frasco de dois litros, dois e pouco. Você chega lá eles te oferecem dez reais em 188 

dois litros. Você sabe que preço eles vendem um livro? Vinte reais. Então é uma exploração 189 
total, você chega com um cacho de bananas, eles querem te pagar seis reais. Você vai comprar 190 
um quilo de banana custa cinco reais um cacho de banana dá mais ou menos, seis, sete quilos. 191 
Então, [...] por exemplo paga sete reais num quilo de pintado. Se você for a qualquer lugar 192 
comprar ele está na promoção por dezoito reais e noventa e nove centavos. Só tirada 193 

abarrigada. Se vai comprar um quilo de filé de pintado, custa trinta e sete reais. E porque que 194 
só vale sete reais aqui [...]. Eu não posso vender para os Irmãos Gonçalves, ninguém que 195 
tenha comércio, porque tem que ter o selo de qualidade. Você pode me comprar quantos 196 
quilos quiser, você não tem comércio. Agora se você me comprar e chegar lá no seu 197 
comércio, vendendo pintando. Eles vêm aqui saber se eu tenho licença ambiental. Proíbem-198 

me de vender para você. A licença eu acho que não é tão cara, é muito demorada, a burocracia 199 
é bastante demorada [...]. Agora o que é comum ver, por exemplo, uma agroindústria dessa 200 

aqui funcionando. Daí você, vê a galera do prefeito, fazendo campanha em cima de um 201 

trabalho seu [...]. Aqui por exemplo, a minha mulher agora ela está vendendo leite. Aqui nós 202 
nos viramos como pode, vendendo leitinho, o cara vem buscar leite aqui, ele não tem selo de 203 
qualidade esse leite, agora se fosse para o comércio, não poderia. Aqui custa dois reais o litro 204 
de leite, um frasco desses custa quatro reais.    205 

 

“Banana” - São coisas que a gente não esquece [...]. 

 

Eu tenho quarenta e oito anos [...].  Então quando nós viemos cá, do Paraná [...]. Nós viemos 1 

de pau de arara na época, né?!  Meu tio trazia as famílias para cá, né?!  Em busca de um 1 
futuro, né?!  Conseguir um recurso, uma terrinha para trabalhar e nós viemos direto para Ouro 2 

Preto, né?!  Aí passamos um ano em Ouro Preto26 no lote do meu tio. Aí nós pegamos terra 3 
aqui em Rio Crespo [...]. Isto foi em 1968, eu vim para cá. Foi em 1969 mais ou menos. 4 

Passamos só um ano em Ouro Preto e viemos pegar o lote aqui e depois disso nós ficamos lá 5 
trabalhando. Aí nós moramos lá, inclusive tem uma história triste e bonita ao mesmo tempo 6 
na viagem de Ouro Preto ali para Rio Crespo27, no caminhão de mudança que nós viemos, a 7 

estrada era nova estava bem ajeitadinha, né?! A mudança alta e o meu pai se levantou em 8 

cima do caminhão pra poder ajeitar um caixote de galinha, né?!  E o vento o tirou de cima do 9 
caminhão, puxando uns 90 à100 km por hora. Aí nós batemos na cabina para o caminhão 10 
parar, né?!  Aí o caminhão parou e meu pai veio correndo atrás do caminhão, sem nenhum 11 
arranhão (risos). Aí acabamos de chegar ao sítio e no mesmo dia ainda, a hora que 12 
descarregou a mudança, ele pegou uma espingardinha, entrou no mato, conseguiu matar um 13 

veado ainda, né?! No mesmo dia (risos) e aí ali nós passamos cerca de dezessete anos 14 
trabalhando né?! Adquirindo conhecimento para arroz (cultivo), né?!  Seringa na época (era a 15 
fonte de renda principal) e a terra era fraquinha na região onde nós pegamos o sítio [...] doado 16 

pelo INCRA em Ariquemes, há oito quilômetros de Rio Crespo. Aí nós ficamos ali uns 17 
dezessete anos mais ou menos, a terra não ajudava muito, nós acabamos vendendo indo para a 18 
linha 28 35 da RO 421, para o lado de Monte Negro e lá nós ficamos mais uma temporada, aí 19 
de lá nós viemos para cá [...]. Lá nós plantávamos arroz, milho, café, né?!  Feijão, de tudo. 20 

                                                           
26 Município do Estado de Rondônia, Localiza-se a uma latitude 10º17'40" sul e a uma longitude 63º19'31" oeste, 

estando a uma altitude de 0 metros IBGE (2010).  
27Rio Crespo é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 09º42'18" sul e a uma 

longitude 62º53'59" oeste, estando a uma altitude de 0 metros IBGE (2010).  
28Rua que faz ligação a Rodovia. A zona rural rondoniense é traçada por estradas vicinais paralelas numeradas 

chamadas na região de "linhas". A distância entre uma linha e outra é em média 4 km. No centro da cidade no 

sentido Norte-Sul passa a linha 184, as demais linhas são paralelas e sua numeração acompanha a quilometragem 

IBGE (2010).  



31 

 

Depois nós viemos para cá. Aqui já estamos há vinte e quatro anos, morando nessa chácara. E 21 

aí nós estamos aqui até hoje. Eu produzi muito aqui, horta, hortaliça, só que aí depois [...] do 22 
veneno nós tivemos que parar né?! E hoje nós mexemos mais com polpa de fruta e banana, dá 23 
retorno, dá para manter a família bem devagarzinho, mas dá [...]. Eu, (a esposa) e quatro 24 
filhos, só que aí os dois filhos casaram, né?!  E eu tenho dois que moram mais eu, trabalham 25 
na agricultura familiar. Ultimamente, eu estou trabalhando pouco aqui, né?!  Ultimamente nós 26 

no caso estamos nos recuperando da intoxicação, né?! Está tudo abandonado como você está 27 
vendo[...] (apontou para uma parte da chácara). A acerola eu colho o ano inteiro, na seca, no 28 
verão porque eu tenho irrigação. Pode ver que está verdinha ali, dá uma olhadinha para você 29 
vê, tudo furadinha, esse ano agora na seca. Há vinte dias eu já colhi bastante acerola, né?!  E 30 
já está dando outra colheita. A banana, eu produzo direto também, né?!  E aí, eu tenho mais a 31 

banana prata melhorada e a nanica e tem as de fritar também. Só que agora na seca, 32 
geralmente no geral ela dá fracassada, né?!  E [...].  Aqui eram 4 alqueires. Só que aí nós 33 

dividimos entre os irmãos, né?!  E ficou um alqueire para cada um, menos de um alqueire um 34 

pouco [...]. Aqui era uma área de dez chácaras, era para ter cem famílias, hoje eu não sei, se 35 
contar dá mais de duzentas, porque as chácaras foram divididas, tipo essa nossa aqui, era uma, 36 
hoje moram quatro famílias [...].  [ Todos produzem? ] Um pouquinho, mais produzem, todo 37 
mundo faz uma coisinha [...]. Então multiplicou muito o número de gente aqui [...].  Para 38 

mim, eu nunca tive problemas, a minha casa é mal fechada. Eu vou direto para a igreja[...]. 39 
Tem um lado bom, eu vejo aqui, as coisas mal administradas no geral. Eu vejo um trator aqui, 40 

dado por um governo, também para a nossa Associação29 que o tratorista, nenhum dos dois 41 
foi de prestar muita conta e nunca sobrou retorno nenhum para a associação e também sempre 42 
nós tivemos ajuda aqui com calcário (trazido de espigão do Oeste), né?! Muitas das vezes as 43 

pessoas não usam de uma forma correta e às vezes só pagam o frete. Mas, eu vejo assim as 44 
coisas que o governo tem ajudado, se o pessoal usasse de uma maneira certa, era uma grande 45 

ajuda sim. Porque, trator veio um novinho para cá. Só que aí ficou na mão de tratorista, pouco 46 
serviço mais para os fazendeiros, a gente não via a prestação de contas de nada, né?!  E hoje 47 

continua assim eu acho uma coisa que tinha de ser até levado para Ministério Público para ver 48 
como é que funciona esse trem direito, se pode ser assim mesmo. Eu acho que seria para 49 
beneficiar os pequenos produtores. Esse trator deveria ficar numa garagem para beneficiar os 50 

pequenos produtores, na hora que precisasse, tinha que está bom e cobrar uma taxa pequena, 51 

só para manter o trator e a diária do tratorista, eu acho assim, se era para ajudar, né?!  E mais 52 
só que não funciona assim [...]. O trator prepara o solo para o pessoal trabalhar (plantar) né?! 53 
Tem uma “calcariadeira” que esparrama calcário, tem a grade para gradear o solo, né?!  E dá 54 
condições para o pessoal trabalhar. Polpa de fruta tem de passar pela Agroindústria30 e nós 55 
somos sócios da Associação [...] nós passamos por lá pela Agroindústria para beneficiar as 56 

frutas, transformar em polpa, lá nós deixamos uma renda de 25% para manutenção da 57 
associação e nós levamos para os colégios do estado (RO) e do Município (Ariquemes), nós 58 
mesmos pegamos e levamos, nós mesmos, sai tudo do próprio bolso [...]. Graças a Deus estou 59 

feliz em vista do início, assim que nós chegamos para cá [...].  Ariquemes só tinha Marechal 60 
Rondon (bairro pioneiro), lá em baixo que eles chamavam na década de 70 de Vila Velha, 61 
né?!  Muita malária, só o consultório do Dr. Confúcio lá embaixo e era uma malária atrás da 62 
outra, eu vi muita gente morrer, embaixo do pau aí derrubando mata, (de) malária [...]. Na 63 

                                                           
29 Associação dos Pequenos Produtores do Hortifrutigranjeiro (ASPROTI). 
30A agroindústria é o ambiente físico equipado e preparado onde um conjunto de atividades relacionadas à 

transformação de matérias-primas agropecuárias provenientes da agricultura, pecuária, agricultura ou silvicultura 

são realizadas de forma sistemática. Têm a finalidade de transformar as matérias-primas, prolongando sua 

disponibilidade, aumentando seu prazo de validade, diminuindo a sua sazonalidade além de agregar valor aos 

alimentos in natura, procurando manter as características originais dos alimentos (RURALTINS, 2018). 
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minha família mesmo, não. A gente viu muito acidente, assim derrubada (de arvores), 64 

inclusive (fui) com meu pai, mais vizinhos, buscar pessoas mortas lá embaixo de pau lá[...]. A 65 
história que me marcou muito que eu sempre lembro e da vez que o meu pai, da trajetória de 66 
Ouro preto para o Rio Crespo, né?! Meu pai saiu de cima do caminhão correndo, que eu já 67 
(falei) e outras foram de alguns amigos da gente que as vezes no domingo. Nós batíamos bola 68 
(jogava futebol) o dia todo, na segunda feira ia derrubar mata e de repente acidentava e morria 69 

[...]. Isso são coisas que a gente não esquece [...]. Aqui era do meu pai, eu sempre morei com 70 
eles, inclusive eu os perdi aqui, uma história marcante, essa é uma das maiores, os perdi com 71 
uma diferença de quase dois anos um para outro, um foi enfarte o outro foi derrame cerebral, 72 
né?! Minha mãe foi derrame cerebral [...]. Eles já estavam bem madurinhos, eles poderiam 73 
viver muito mais, a minha mãe foi com (sessenta e oito anos), né?!  E o meu pai com setenta e 74 

sete, não oitenta e sete [...]. (Despedida entre ouvinte e narrador). Apareça para eu fazer um 75 
café para nós tomarmos. 76 

 77 

“Graviola” - Nem todo mal é mal, né?! Tem mal que só vem para o bem.

 

Eu sou da Bahia, cheguei a Rondônia, em 1984, estou nessa linha sessenta da RO até hoje, 1 

trinta e poucos anos. [Motivo da vinda? ]: Ganhar dinheiro, porque na Bahia mesmo começou 2 
a escassez do cacau, né?! Deixaram fracassar o cacau. Sou (natural) de Canas Viera, Bahia. Aí 3 

começou a faltar serviço e eu com uma idade de doze anos já trabalhava em fazendas. Quando 4 
eu vim para Rondônia, tinha quinze anos e dois meses de idade, direto para Ariquemes. Aí eu 5 
fui trabalhar com um patrão, trabalhei, oito anos, aí saí da fazenda, fui trabalhar com [...] 6 

agora que já tem vinte e tantos anos mais ele [...]. Vinte e três anos, né?! Fez vinte três anos 7 
agora em janeiro (2017) que eu trabalho com [...]. Aí nós começamos a mexer com polpa 8 

também, compramos um lotinho e fabricamos uma agroindústria e estamos trabalhando. 9 
Conheci aqui (minha esposa), eu vim com quinze anos. Arrumei família aqui e estamos aí na 10 

luta. Agora estou dando uma trabalhada no Pará em Jacareacanga31. A família está no sítio 11 
produzindo polpa de fruta. É porque eu fiz um financiamento para comprar um carro para 12 
trabalhar e aí se for para pagar esse financiamento com essas polpas, não dá de pagar ainda. 13 

Então a gente tem que [...] financiamento tem de estar em dia. Então que trabalhando fora 14 

para arrumar o dinheiro para complementar, para manter a família dá, mas, para manter uma 15 
condução, um veículo novo, não. [. Alguma tragédia marcante? ] Não. O que me marcou 16 
antes foi só a malária, o resto graças a Deus [...]. Peguei muita malária, têm muitas que me 17 
deixaram internado um bocado de dias, internado no hospital do governo. Levantamos, 18 
estamos aí em pé de novo, ah me deu mais de trinta malárias. É que passaram três anos sem 19 

saber o que era malária, o pessoal falou: “rapaz não tem capacidade, o pessoal que vem aqui 20 
em Rondônia que trabalha nas fazendas, eles não passam mais do que um ano sem malária, 21 
você já está com três anos”. Só foi falar aquilo, com uma semana depois estava com malária 22 

(risos). Os filhos pegaram, cada um só pegou uma vez também, trocaram os medicamentos de 23 
malária, quem ajudou combater mais a malária em Rondônia foi a troca de medicamentos. 24 
Desde que cheguei, moro no mesmo endereço, na mesma linha. Mexendo com o mesmo tipo 25 
de produção, com o cacau. Com polpa nós viemos mexer mesmo, tem uns dez anos para cá. 26 

Esses vinte e poucos anos era mais cacau, vendia só a semente para fazer chocolate, aí depois 27 
tem uns quinze anos que nós mexemos com polpa na fazenda do [...]. Agora nós mesmo 28 
estamos com quinze anos que nós fizemos nossa agroindústria. (É um) sítio de doze alqueires. 29 
Compramos trabalhando na fazendo do [...]. Ele me ajudou, na época eu não tinha dinheiro 30 
para comprar o sítio. É um pai, né?! Porque quando eu fui morar na fazenda dele, eu não tinha 31 

                                                           
31 Município paraense rico em minério, conhecido pela extração de ouro. 
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nada. Só a mulher e os filhos. Então nós encaramos assim. Já tenho neto com nove anos, 32 

completa nove anos agora em março. Eu casei com dezessete anos. Meu filho mais velho vai 33 
completar agora trinta e um anos. São cinco (filhos). Três mulheres e dois homens e três 34 
netos, graças a Deus. Esse aí mesmo é um neto. O pai dele mais a mãe dele foram buscar uma 35 
polpa lá no sítio para entregar ali na igreja, né?! Somos evangélicos graças a Deus, da 36 
Assembleia [...]. Graças a Deus sempre está acontecendo coisa boa, eu faço meus 37 

financiamentos, primeiro foram umas vacas, né?! Acabei de pagar, agora eu fiz para o carro e 38 
para uma câmara fria, o carro já vai para a terceira prestação que eu vou pagar né?! Graças a 39 
Deus, só tenho que agradecer a Deus que está tudo dando certo [...]. Eu faço parte da 40 
Cooperativa (COAPRAV), mas depois que ela me deu um prejuízo de cinco mil, doeu, né?! 41 
Além de você pagar a porcentagem, pagar o salário do mês, apareceu uma dívida aí, nós 42 

tivemos que pagar cinco mil reais, quase todo mundo (os cooperados), né?! E até hoje ela não 43 
se aplumou mais [...]. Mas, tão mudando a Direção, vamos ver como é que vai ficar né?! 44 

Mandaram recado para eu vir aí que vai ter reunião, semana que vem vou ver o que vai 45 

acontecer. [Quanto à barraca na feira? ]: nós só construímos, nós ganhamos os terrenos e 46 
construímos por conta própria. A prefeitura deu documentada. Isso aqui é documentado. Eu 47 
ainda estou sócio da cooperativa, só não estou mexendo com venda, né?! Só não estou 48 
vendendo. Ali mesmo nós entregamos toda semana vinte quilos de polpa: [...] vinte de 49 

acerola, vinte de maracujá, vinte de cupuaçu. Mas, ele deixou de pagar, como ele deixou de 50 
pagar, sentiu. Aí o nosso fornecedor que nós compramos maracujá, nós precisamos pagá-lo. 51 

Aí se a gente ficar embalando, depois não dá conta. Aí eu já dei uma parada para ver o que vai 52 
acontecer. Eles tinham uma boa venda ali, eles vendiam bastante, mas o negócio deles é que 53 
não estavam cumprindo com os clientes, com os produtores, aí eles vendiam, mas como é que 54 

a gente vai colocar se não recebe. [Fatos que marcaram em Rondônia? ] A história de amor, é 55 
a que eu vivo hoje porque essa menina aí, eu fiz com outra mulher. Aí como ela (ex-esposa) 56 

me traiu, nós nos separamos e a história de amor eu vivo hoje, vinte e três anos com a nova 57 
esposa, essa é filha de outra esposa, tive três filhos com outra e com esse aí nós temos dois. 58 

Quando eu fui morar sozinho, foram todos três comigo. Quando eu fui trabalhar com [...], eu 59 
levei esses três filhos, ela (filha) tinha quatro anos. Eu estava separado, a outra tinha cinco, o 60 
outro ia completar sete, o mais velho. Eu morava num barraquinho de palha, eu levantava 61 

cinco horas da manhã, fazia café, cortava o bolo, seis horas eu ia para a roça e falava com o 62 

mais velho que é o [...], meu filho quando você levantar, você escova o dente e dá café para 63 
suas irmãs, toma café, o bolo está cortado. Aí, eu já deixava o café no bule fora do fogão, para 64 
ele não se queimar. Fiquei quase três meses solteiro, aí conheci essa aí (esposa) e graças a 65 
Deus vai para vinte e quatro anos agora em fevereiro que nós estamos casados e a mãe deles 66 
(dos filhos) é ela, eles a chamam de mãe. [e o contato com a outra?]: não ela vê pela rua aí, só 67 

que eles não vão a casa dela e nem ela na casa deles. Só isso. [. Ela não os procura? ]: não, 68 
outra pessoa a substituiu como mãe, né?! Aí, as outras pessoas falavam, á, mas ela não é sua 69 
mãe, a briga estava feita (risos), na época. Aí a história de amor é a que eu vivo há vinte 70 

quatro anos. Quando nós nos amigamos, a minha mudança foi numa carriolinha de mão. Nós 71 
trabalhávamos numa fazenda, ela (a ex-esposa) levou tudo que eu tinha, guarda roupa, fogão, 72 
tudo, mesa e eu saí sem nada, fiquei só com os meninos. Eu separei porque ela tinha me 73 
traído, traiu com um primo meu. [. Ela ficou com o primo? ]: ficou nada, só para estragar o 74 

casamento, mas nem todo mal é mal, né?! Tem mal que só vem para o bem, graças a DEUS, 75 
eu estou feliz. Na hora dói (risos), se dizer que não dói é mentiroso (risos), mas depois se 76 
acostuma, nem todo mal é mal, tem mal que vem para o bem e tem bem que vem para mal, na 77 
hora nós não enxergamos, vamos enxergar depois [...]. A minha filha foi casar, eu falei minha 78 
filha esse rapaz não é para você, ela teimou, teimou, casou, só se deu mal [...]. Essa aí casou 79 
duas vezes, não deu certo [...] e já está aí próximo para casar de novo (risos). Deus vai 80 
preparar, eu falei é minha filha pede para Deus preparar que seja um bom homem [...]. Deus 81 
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vai preparar que seja um bom homem, a valência dela é que ela não quis filhos, ela viu que 82 

não ia dar certo, também [...]. A minha história é essa aí [...]. O prazer foi meu, feliz ano novo 83 
para a senhora [...] tudo de bom, que Deus a abençoe, seja feliz.  84 

 

“Limão” - O pior é que eu estava bêbado! 

 

Quando eu vim, do Espírito Santo com meu tio diretamente para Ariquemes. Aí de 1 
Ariquemes, eu fui morar no setor oito, quando estava abrindo, não tinha nove, não tinha vinte 2 

e cinco de dezembro, não tinha dez, em oitenta e cinco (década). Aí dali eu virei engraxate, 3 
engraxava sapato, vendia picolé. Aí naquela época, o Amorim se candidatou pela primeira vez 4 
a prefeito. Aí, quando ele cortou o nove e deu um terreno para nós. Para nós não! Para toda a 5 

população que não tinha casa naquela época. Daí nós foi para lá (no setor nove). De lá, eu 6 
com meus quinze, dezesseis anos, eu caí (fui) para o garimpo Bom Futuro, eu era engraxate 7 
lá, naquele tempo, (em todo) o garimpo. Fui lá e fiquei lá até noventa e quatro, foi noventa e 8 
quatro, no garimpo Bom futuro. Aí voltei e disse Rapaz, esses meios de viver e morar em 9 

Rondônia [...], eu vou é vazar (ir embora), não vou ficar mais não [...] gastava tudo em 10 
Baralho, não é como as coisas eram, mas eu viciava em jogo. Daí, comecei a trabalhar com 11 
negócio (terra) [...]. E pegar fazenda, e um monte de gente para fazer derrubada (corte de 12 
arvores). Eu ia, para trabalhar de “meloso”. Eu não era casado ainda, trabalhava de meloso, 13 

carregar água e gasolina e óleo. Para o cara, para o motoqueiro. [...] fazendo derrubada, 14 
trabalhava com motosserra. “Eu vou carregar [...] gasolina para vocês”, eu carregava lá (na 15 

mata), para três quatro pessoas. Aí voltei, aí comecei a descascar tora de cerraria [...] 16 
Jequitibá, Garrote [...]. Aí fui indo. Aí depois surgiu negócio de festa, aí fui trabalhar na 17 
APA32 [...] A APA tem trinta e quatro anos, foi em oitenta e seis que ela surgiu, aí isso, 18 

quando eu fui trabalhar na APA, quando eu vim de garimpo, de mata, todinho, no ano de 19 

noventa e oito. Aí, eu fui trabalhar como ambulante com uma caixinha de isopor e saía 20 
vendendo e foi aonde que eu viciei em festa. Aí eu não quis saber mais de roça, nem de nada 21 
[...] O ganho era melhor. Aí comecei a andar o estado de Rondônia todinho, Mato Grosso, 22 

onde tinha festa eu estava, era carnaval, era tudo. Como ambulante, topava tudo, tudo, eu não 23 
estava nem aí. Quando eu vim de garimpo, aí eu voltei para a roça [...] roçar mato, quando eu 24 
vim do garimpo, quando eu desisti do garimpo, eu fui roçar mato, quando eu fui trabalhar na 25 

APA [...]. Aí foi quando eu conheci minha esposa, no trecho, no mundo [...]. Em Machadinho, 26 
nós estamos com dezesseis anos casados. (Completa) em 2001[...], (a conheci) em 27 

Machadinho, eu bêbado, eu chapado e ela inocente da roça, eu a chamei para vir embora, ela 28 
só com a roupa do corpo, ela veio, para o nove. Aí chegou no nove [...] fugida, a roubei, 29 
viemos embora [...] viemos embora, ninguém sabia, minha mulher tinha dezesseis anos. Eu 30 

tinha uns vinte já, vinte e dois anos [...]. Viemos embora de moto [...]lá, ela não voltava nem a 31 
pau[...]. Aí de lá no Machadinho, disso já tinha dado queixa como desaparecida na delegacia 32 

[...]. Tudo isso aí, após um ano e meio (o contato com a família foi retomado). A conheci sete 33 
horas da noite, cinco horas já estava aqui em Ariquemes [...]. O pior que eu estava bêbado. 34 

Quando eu cheguei que vi, ué [...]. Eu bêbado, aí eu fui dormir, fui acordar da realidade, que 35 
eu disse, ué? (Fala da moça): “você me chamou, daí eu vim”. Aí que eu fui, meu Deus do céu, 36 
o que eu vou fazer agora[...]. Eu falei, não, tu vais voltar embora, pega o ônibus no outro dia, 37 

eu pago. (Moça): “mas meu pai não vai querer eu dentro de casa mais”. Não, vamos embora. 38 
Pode ir embora. (Risos) [...]. Aí eu fui à rodoviária e comprei duas mudinhas de roupa para 39 
ela [...], pessoa simples, até hoje, as irmãs dela são todas do mesmo jeito[...]. Aí nós ficamos, 40 
aí nós olhamos uma casinha na rua, fomos morar juntos e continuamos, temos dois filhos, 41 
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hoje um com quatorze, outro com quinze anos. Aí eu tinha uma casa na rua (área urbana), 42 

como ela gostava muito de lote, surgiu essa chácara aqui. Aí eu não pensei duas vezes em 43 
compra-la. Aí ela (a esposa) chegou, chamou (e disse): “eu não gosto de ficar na rua, é ruim 44 
[...]”. Ela ficava muito presa dentro de casa [...]. Ela não vai no vizinho aqui do lado. O 45 
negócio dela é andar, é cortar o mato[...] ela é nova, mas ela é roça [...]. Homem (visitantes), 46 
ela não vai, não dá um passo para o lado de fora, não vai. Aí, surgiu isso aqui, aí viemos para 47 

cá, eu continuei trabalhando em festa e eu tenho isso aqui, quando eu mudei tinha um quarto 48 
de madeira no ano de dois mil e nove, são sete, oito anos. Dois mil e nove. Aí viemos para cá 49 
e eu trabalhando em festa, ela ficava mais os meninos, temos dois um de quatorze e um de 50 
doze, dois rapazinhos [...]. Nós queríamos ter mais, mas ela tem problema, não deu certo, ela 51 
não engravida, não sei porque remédio ela não toma, já passamos apuros aí pela doutora 52 

(Ginecologista). Tem um médico vagabundo, queria tirar o útero dela, dizendo que ela tinha 53 
problema no útero, que ela tinha mioma. Aí, eu fui com a doutora [...], que passou remédio, 54 

tai ó, primeiramente Deus, não teve que operar nada. Aí nós compramos isso aqui em dois mil 55 

e nove. Aí, eu trabalhando em festa [...]. Tinha uma roça de cupuaçu, aí comecei a cortar 56 
cupuaçu com a tesoura mais ela (a esposa). Nós vendíamos na rua para as pessoas da feira[...].  57 
Minha mãe mora no nove, ela morou vinte e cinco anos lá, ainda mora. E o pai no Espírito 58 
Santo, quando separou de minha mãe, eu tinha onze anos. Eu vim com minha mãe e meus 59 

irmãos mais novos do que eu. Nós somos em cinco. Viemos, incentivados por um tio meu que 60 
veio para cá [...]. Era lugar de pegar terra e como minha mãe e nós, cinco irmãos, nós éramos 61 

em cinco irmãos, éramos muito chegados a esse meu tio e minha tia [...]. Viemos de ônibus, 62 
as coisas vieram de caminhão era umas quatro famílias que vieram. Ali perto daquela 63 
prefeitura (de Ariquemes), ali era tudo arrozal, aquela feira, tudo era arrozal. Tudo era 64 

plantação de arroz, tudo [...]. Trabalhamos com polpa, eu tenho um pouco de café, limão [...]. 65 
[Qual Destino no produto?]: merenda escolar. Eu vendo para fora, mais de dez mil quilos por 66 

ano, nove é merenda escolar, o maquinário é tudo meu, aqui nada é do governo, só tem isso 67 
aqui e isso aqui. Tudo aqui, se eu quiser vender é meu. Tudo. Até o pessoal da fiscalização do 68 

estado, federal falou: rapaz, como é que se fez? Isso é uma Associação? Você financiou? 69 
Aqui, eu não devo um real para banco, nada. Fui juntando dinheiro, guardando [...]. Entregou 70 
a planta. Só me entregou a planta. [Quanto ao maquinário?]: descobri só nas próprias outras 71 

agroindústrias e nós vimos [...]. Eu já sabia mais ou menos como funcionava [...]. A 72 

cooperativa aquela que nós estávamos lá, quando eu entrei, deu um rombo de cento e tantos 73 
mil, aí eu saí. Eu entrei logo quando ela abriu. Aí, dia do rombo. Eu estou com oitocentos 74 
reais para pagar dá minha parte, aquilo lá é o seguinte quem vende mais, paga mais [...]. 75 
Aquela bicha tem uns quatro anos. Aí, eu peguei joguei lá, quem era presidente era a [...], eu 76 
botei o dinheiro em cima da mesa. Eu quero nota, se não, eu não pago [...]. Se você botar meu 77 

nome para justiça, eu vou com uma indenização em cima de você, pessoal, não é contra a 78 
cooperativa não. Aí, eu saí fora, quanto foi agora, eu voltei de novo. Esse outro presidente até 79 
agora [...]. Eu pago, mil reais parcelado. O que está lá agora, eu não posso falar nada! Aquilo 80 

foi roubado na cara, na tora mesmo, na cara. Esse até agora de dois anos para cá, um ano e 81 
pouco, não posso falar nada, não vejo nada, até luz, energia. Concordo, ele fala ó, nós 82 
devemos dois mil de energia, nós estamos vendo ali [...]. Tem um negócio de uns sete mil, 83 
não sei se é por ano que a prefeitura dá. Por ano! Ele quase não recebe dinheiro por causa do 84 

rombo que teve da outra vez [...]. O que aconteceu? Como é que paga o INSS33? Teve 85 
funcionário ali que meteu ela no pau, fez acordo. Mas tem que pagar o INSS. Aí o rombo é 86 
grande e não dá muito dinheiro, ele não está vendendo nada. Tudo aqui é meu, comprei, 87 
cheguei de bicicleta, eu não tinha carro, eu construí essa casa, eu fiz um poço artesiano, eu 88 
tenho uma F1000. É tudo forrado (a casa), tem telha de Barro e tudo [...] nove e quinze por 89 
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comprimento. Moramos há nove anos, vai fazer, não, tem nove anos completos […]. Ali é 90 

uma garagem e um cômodo [existem outros moradores?]: só eu, só nós naquela casa lá. Dá 91 
três, alqueires. 150 metros de frente e 500 metros de comprimento. Aí eu tenho essa casa, 92 
tenho poço artesiano, tenho isso aqui, tenho dois carrinhos meu, tenho data34 na rua, lá perto 93 
do DETRAN35. Tenho duas datas lá perto do DETRAN. [Quanto ao retorno financeiro da 94 
venda de polpas? ]: a cada noventa dias nós recebemos, dá para viver. Eles gostam que eu 95 

entregue. Eu vendo muito, os outros ficam até com raiva. Também eu não gosto de puxação 96 
de saco. As próprias prestadoras que compram, por exemplo, cada escola tem sua prestadora. 97 
Aí como eu faço, por exemplo, eu vou entregar para a senhora lá. Aí não tem aquele negócio 98 
de (somente) um ou dois quilos, aí os outros acabam atrasando [...]. Aí em dia de autorização 99 
(as prestadoras falam): eu quero que o [...] continue (fornecendo). Aí, ao em vez de cem e 100 

duzentos quilos eu (vendo) mil, dois mil quilos, mas aí vender para o[...]. Ficou uma semana 101 
sem polpa, porque o telefone (de outro produtor) não atendia, quem socorreu foi eu. Eu não 102 

deixo faltar [...], porque eu não gosto dessas tranqueragens36, é tanto que a fiscalização federal 103 

vem aqui, a minha é federal, a minha, nenhum município pode tacar a mão aqui, consegui isso 104 
através de meu esforço. A fiscalização foi em todas, a única que eles aprovaram foi a minha 105 
agroindústria, [...]. Agora eu participei do Quinto BEC37 em Porto Velho. Eu vou entregar 106 
para o exército agora. [Quanto a marca?]: não é selo, é toda timbrada, olha aí, os outros a 107 

maioria é selo, você pode olhar por aí, de papel. [Quais frutas estão despolpadas?]: tem 108 
cupuaçu, tem maracujá, tem tudo, a graviola só não tem despolpada. Acabou, mas eu tenho 109 

ela de pacote de trinta quilos [...]. Aí eu vivo assim desse jeito que a senhora está vendo. 110 
Porque eu nunca fui de gastar dinheiro, eu fiz uns investimentos meio [...], já perdi dinheiro. 111 
Eu vou falar para a senhora que os fiscais chegam e dizem assim: “seu [...] tem que fazer isso 112 

e isso [...] O problema dos outros [...] é que eu tenho vontade de passar às outras 113 
(agroindústrias) na federal. Nós deixamos de fazer a coisa que precisa fazer, porque eles não 114 

fazem, acham que é só dá o dinheiro e você não, nós falamos seu [...] você tem que fazer 115 
isso”. Eles vieram aqui, foi em abril, em março, foi em março? Não, foi em junho, pediu para 116 

eu pintar essa parede aqui, pintar isso, pintar esse negócio da porta. Isso aqui era vidro, aquela 117 
janela, janela de vidro. Aquilo você pinta com um tempo começa, descascar, aquela casca 118 
pode cair junto com a polpa. Aí ele pediu para eu dar uma pintura nos ferros. Aí, eu falei está 119 

bom. Aí ele mandou eu pintar, aí eu falei não. Aqui ele me mandou pintar, eu arranquei logo. 120 

Aí ele mandou pintar ali para tirar as manchas, aí eu meti foi cerâmica, ele mandou eu pintar 121 
isso aqui [...]. E botei tudo blindex38 com porta, com tudo. Aí quando ele chegou aí: “rapaz. 122 
Olha aí, como é que não incentiva um rapaz desse”. Nas outras do mesmo jeito que ele 123 
deixou, está ali até hoje, não fez nada. Olha a estrutura disso aí. Eu mexi com frízer. (O fiscal 124 
disse): “seu [...], o frízer do senhor está muito usado, porque o frízer queimava muito, eu 125 

mandava fazer aquele negócio de cobre em volta dele [...] Eu fui lá montei logo foi uma 126 
câmara fria, dei trinta mil e montei [...]. Só essa peça aqui foi sessenta mil reais. (Dentro da 127 
câmera fria): isso aqui é o que acontece com a acerola [...], está vendo ela vermelhinha ali, 128 

está toda vermelha daqui a três meses quando a senhora chegar aqui, ela está daquela cor 129 
(amarelada), ela some a cor. Aí quando a senhora vê uma acerola vermelha nos lugares, pode 130 
saber que tem produto químico no meio e eu não faço isso. Se a senhora estiver assistindo 131 
TV, pode notar em novela, os outros tomam uma jarra de acerola, em cima de uma mesa é 132 

amarela, ela não é vermelha. O preço do quilo de polpa, custa sete reais cada uma, dez reais 133 
pagam, quiser levar um pouco de limão para o seu esposo, tomar caipirinha [...]. Eu não bebo 134 
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não, né! [Quanto a tragédias?]: rapaz, só foi minha tia que Deus levou que desde o Espírito 135 

Santo [...] nos ajudou. Minha tia tinha problemas, de negócio de diabetes [...] deu derrame 136 
nela duas vezes [...]. Amigo é quando você está em uma rodada de cerveja, conhece amigos 137 
para todo o lado [...] A minha família, minha mãe está viva, meus cinco irmãos estão aí, cada 138 
um. Meu pai largou a minha mãe, eu tinha nove anos, meus cinco irmãos, tinha até um nos 139 
braços [...]. Eu sou o mais velho, todos nós estamos bem estruturados. Meu pai, ele liga, mas 140 

eu não atendo, ele mora na Bahia agora, eu não atendo, eu não atendo porque uma vez ele 141 
usou uma palavra que marcou para mim, foi falar que eu, quando eu estava com a minha mãe, 142 
ele falou que eu ia virar um maior ladrão, bandido e no fim o próprio filho hoje que ele teve lá 143 
com outra mulher, é quem anda na cadeia, eu nunca fui preso, nem eu, nem meus irmãos, nós 144 
somos cinco irmãos. Um caçula, a minha mãe recusou39, em vida. Nós não sabemos notícia 145 

até hoje.  [Desejam revê-lo?]: principalmente ela [...]. Não dava naquela época eram muitas 146 
dificuldades, porque naquela época era eu e minha mãe, eu tinha nove anos e já trabalhava, 147 

para ajudar os outros irmãos. Naquela época no Espírito Santo, era negócio de farinheira, nós 148 

raspávamos mandioca, arrancávamos feijão, a roça sempre teve no sangue. Lá tinha muita 149 
farinheira, ichi! A região que tinha mais farinha ali, toda vida era a Bahia, Minas e Espírito 150 
Santo. Aí eu tinha nove anos, trabalhava mais a minha mãe, eu não gosto nem de me lembrar, 151 
eu tinha nove anos, eram quatro horas da manhã, os caminhões chegavam botavam as 152 

cadeiras [...]. Um monte de mandioca para ir raspar, não tem esse negócio de faca, rapaz não 153 
tinha negócio melhor de raspar, lá nós falávamos mocó, aqui é tudo com faca, é tipo uma 154 

serrinha, a senhora coloca em cima de um pau assim com um negócio de borracha, para não 155 
pegar na cocha para cortar, né! Aí chegamos aqui em Ariquemes, a mãe foi trabalhar no 156 
zoológico, era a época do Gentio Valério40, foi mordida pelo macaco, ali. Naquela época tinha 157 

muito bicho ali, né! Peguei Malárias, rapaz, inclusive peguei no garimpo. Malária, não saia de 158 
mim nem a pau. Quem me tratou foram uns remédios químicos que primeiramente Deus, 159 

foram umas irmãs que tinham atrás do Anísio Teixeira (Escola) ali perto da Igreja Católica, a 160 
Igreja Católica ali, tinha uma Luterana, foram uns comprimidos químicos ali [...] nunca mais, 161 

faz mais de vinte anos que eu não sei o que é malária, vinte e cinco anos [...].  Agora, a febre 162 
amarela está matando, hein! Aqui não, mas em São Paulo, Minas. Pois, é! Naquela época, era 163 
sei lá. Tão gostoso que você não via bandidagem. Hoje em dia, Deus me [...]. Rapaz em vez 164 

de dormir com a mulher tem que dormir com um revólver abraçado (risos). É porque do jeito 165 

que está [...]. Eu vim saber o que era ladrão de oitenta e nove, noventa para cá. Que eu ouvi 166 
falar aqui, onde eu morava não vi ladrão [...]. Aquela época eram leis mais severas, inclusive 167 
com os meus sete anos no Espírito Santo, eu carregava marmita de comida para policiais, eu 168 
via como era que batiam nos caras. Amarrava assim, botava ali ele em choque, eu via 169 
(meliantes).  [Quanto à educação dos filhos na área rural?]:  não falta nada [...] estão todos 170 

dois na oitava série, quando eu dou um grito, eu não falo duas vezes, estão os dois aí, eu não 171 
falo duas vezes.Com a minha mãe que mora na área urbana de Ariquemes, lá é totalmente 172 
diferente, porque lá os sobrinhos ficavam soltos na rua, ficam muito soltos, mas ficam soltos 173 

porque vê um outro vizinho, vai ali. Apesar que hoje em dia, aqui (área rural) é mais rígida 174 
não tem vizinho. Internet eu não coloco[...].    175 

                                                           
39 Deu 
40 Zoológico desativado 
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 3 A OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA 

 

Para compreender parte das relações socioculturais, embutidas na construção da 

realidade e na Psicologia popular bruneriana, vivenciadas pelos participantes estudados nesta 

dissertação é importante apresentar uma diacronia das ações que favoreceram o processo de 

ocupação da Amazônia e consequentemente do município de Ariquemes, onde residem os 

pesquisados. Com o intuito de facilitar esse entendimento, será apresentada a ocupação da 

Amazônia por seus primeiros habitantes, os indígenas e sua conquista/exploração pelos 

portugueses e as suas consequências expressas nos períodos econômicos que intensificaram a 

migração e a imigração no estado de Rondônia. 

 

3.1 OS HABITANTES ANCESTRAIS  

 

Segundo Teixeira e Fonseca (2002), a Amazônia já era habitada pelos indígenas, (fato 

ignorado pelos europeus e posteriormente pelo Governo Militar brasileiro na segunda metade 

do século XX). Essa ocupação dos nativos não era necessariamente em toda a extensão 

amazônica porque grande parte das tribos era nômade e por conta disso, deslocavam-se 

frequentemente. Na realidade, os indígenas se deslocavam devido à invasão e exploração de 

suas terras. 

Os nativos da região habitavam as Américas muito antes da exploração europeia se 

iniciar na região amazônica. Ao contrário do que se pensa, segundo (TEIXEIRA; FONSECA, 

2002, p. 11), “os conquistadores ibéricos encontraram povos que viviam sob “governo 

centralizado”, como os tupinambás”, que possuíam diversos padrões sociais e apresentavam 

significativas diferenças culturais. Em vista disso, era equivocado chamá-los de não 

civilizados com relação aos “brancos”.  

No que hoje é a região Norte do Brasil, os indígenas - antes da exploração europeia - 

já praticavam caça, pesca, agricultura, produziam cerâmicas e tecidos de algodão, também 

estabeleciam trocas de produtos com outros grupos indígenas. Percebia-se que dentre eles 

existiam organizações políticas complexas e uma das evidências disso era a existência de 

chefias tribais (TEIXEIRA; FONSECA, 2002).  

Os primeiros contatos registrados por volta do séc. XVI, dos portugueses com os 

ameríndios, deu-se de forma violenta, o que provocou sérios danos culturais e demográficos. 

À medida que os europeus avançavam no litoral, os indígenas adentravam o interior. A 
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postura europeia era de “conquista”, no sentido de dominação, isso porque perceberam que 

alguns povos nativos eram expansionistas e possuíam boa estrutura política e econômica, 

como era o caso do Império Inca, encontrado na América do Sul pelos espanhóis. 

 

[...] um império bastante desenvolvido, [...], cujo território se estendia do Equador 

até o Chile e era controlado de sua sede no Peru pelo monarca (denominado Inca, 

que significa filho do sol) auxiliado por um vasto aparelho burocrático e militar. 

Francisco Pizarro (c. 1475 – 1541), o conquistador do Império Inca, mandou 

executar o seu último soberano Atahualpa (c. 1500 – 1533) desarticulando toda a 

estrutura política, econômica e social ao colocar-se no governo em nome do rei da 

Espanha, daquele império (TEIXEIRA; FONSECA, 2002, p. 13). 

 

 

   Apesar da superioridade bélica que os conquistadores detinham, alguns grupos 

indígenas resistiram bravamente, como foi o caso dos povos residentes na Amazônia 

brasileira.  

 
Nas terras da margem esquerda do Amazonas e das que se seguem, ao longo do rio 

Madeira e do rio Tapajós, somente se consolidou depois de um século de lutas 

contra os índios. Diversas tribos ali enfrentaram os brancos, opondo-lhes a mais 

tenaz resistência. Quando a vitória e a subjugação de uma delas parecia indicar que a 

região fora, afinal, conquistada, surgia outra, descendo dos altos cursos daqueles rios 

para ocupar o lugar da vencida e fazer repetirem-se os trucidamentos recíprocos 

(RIBEIRO, 1977, p. 37). 

 

No entanto, existiam diversas formas de coexistências no contexto amazônico, dentre 

elas, relações pacíficas.  Segundo Teixeira e Fonseca (2002), o processo de colonização dos 

nativos, destacou-se por meio da catequização por parte das missões jesuítas como um dos 

procedimentos. Porém, os conflitos com povos indígenas não deixaram de existir. Perduram 

até os dias atuais, dependendo do contexto histórico vivido.  

 

3.2 PRECEDENTES HISTÓRICOS QUE DESENCADEARAM A CHEGADA DOS 

EUROPEUS 

 

No ano de 1494 as coroas europeias firmaram o Tratado de Tordesilhas que dividia o 

mundo ao meio. Por esse tratado praticamente toda a região amazônica ficaria nas terras 

pertencentes ao Reino da Espanha. Segundo (OLIVEIRA, 2005, p. 31): 

 

 

 

 

Pelo Tratado de Tordesilhas a região do vale do Guaporé, do Mamoré e do Madeira 

pertencia à Coroa Espanhola. Porém, bandeirantes paulistas ocuparam a região no 
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século XVIII, fundando, a partir de 1734, várias povoações nas proximidades de 

garimpos de ouro nos afluentes do rio Guaporé. Esses acontecimentos despertaram o 

interesse da Coroa Portuguesa pela posse definitiva da terra.  

 

Segundo Duarte (2012), com a morte de Dom Sebastião em 1578 (jovem rei de 

Portugal que teria morrido em uma guerra na África), o trono passou a ser ocupado por seu tio 

avô Dom Henrique que faleceu no ano 1580 sem deixar herdeiros. O rei da Espanha Felipe II, 

que era parente dos monarcas portugueses, reclamou o trono português e promoveu a “União 

Ibérica” (1580-1640). 

 

A partir de 1580, os portugueses, antes confinados à faixa territorial que lhes cabia 

pelo Tratado de Tordesilhas ± território que abrangia aproximadamente as atuais 

regiões Nordeste e Sudeste do Brasil; puderam se expandir para o lado espanhol da 

América, já que agora estavam sob a jurisdição de um único rei. Foi neste contexto 

que o Sul e a Amazônia passaram a ser colonizados e/ou explorados por portugueses 

(DUARTE, 2012, p. 3). 

 

 

Por conta da União Ibérica não havia motivos entre os espanhóis e portuguesas para a 

contestação da ocupação da Amazônia, vale lembrar que o termo ocupação era adotado pelos 

colonos como uma forma de demarcação territorial. 

A União Ibérica marca a imigração na Amazônia pelos portugueses, pois não havia 

mais motivos para manter a linha divisória estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. No 

entanto, outros povos europeus também cobiçavam a Amazônia, tanto que, após: 

 

Vencer os franceses no Maranhão em novembro de 1615, os portugueses chegam à 

Amazônia já de olho na movimentação de ingleses e holandeses que haviam iniciado uma 

aproximação com os indígenas para aproveitar o potencial da imensa região amazônica 

(MORIM, 2014, p. 1). 

 

O processo de demarcação territorial dos Portugueses na Amazônia se deu através da 

construção de fortes, dentre eles: a construção do forte do Presépio41 no séc. XVII, 

especificamente em 1616 em Belém do Pará, período de fundação da cidade (MORIN, 2014). 

O forte foi construído as margens do Rio Pará, sua estrutura é preservada até os dias atuais, 

porém, funcionando como um museu aberto ao público. (Ver a seguir, Fotografia 1 – Forte do 

Presépio).   

 

 

 

 

                                                           
41 Também conhecido como Forte do Castelo. 
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Fotografia 1 – Forte do Presépio 

 

 

                          Fonte: GOOGLE IMAGENS (2018). 

 

 

Era comum, no século XVII, o controle e observação das colônias através das 

hidrovias. No século seguinte, o controle se deu também nos rios Madeira e Guaporé como 

forma de estabelecer limites de fronteira com relação aos espanhóis e garantir rotas fluviais de 

colonização, ocorrendo domínio dos primeiros habitantes da região. 

 

3.3 A OCUPAÇÃO ANCESTRAL DAS TERRAS HOJE DENOMINADAS 

RONDONIENSES. 

 

 Esta subseção mostrará as diferentes facetas com relação à ocupação do estado 

rondoniense tendo com foco principal o município de Ariquemes e a consequência dos 

períodos econômicos para a intensificação da ocupação na região. 

3.3.1  Os primeiros ocupantes - os indígenas 

 

Para Meireles (1983), existem fortes evidências que os primeiros povos que chegaram 

à região do rio Madeira no período colonial pertenciam ao grupo Tupi, percepções 

mencionadas inicialmente por Nimuendajú  (1948); Menéndez (1981, 1982) citados por 

Almeida; Neves (2015, p. 449), que assim escrevem: “Os únicos Tupi-Guarani do sudoeste 

amazônico, os Kagwahiva de Rondônia e os Guaranis das terras bolivianas, migraram durante 
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o período colonial para essa região [...] vindos, respectivamente, da bacia do Tapajós [...] e da 

região do Chaco [...]”. Todavia, existe a proposição que o centro de dispersão dos grupos 

dessa família foi o sudeste amazônico e não o sudoeste amazônico:  

              
A contribuição mais evidente trazida pela arqueologia dos Tupinambás da Amazônia 

reside no fato de que eles parecem ter se espalhado no sudeste amazônico, no 

entorno do baixo curso dos rios Tocantins e Xingu e na grande região de interflúvio 

desses rios, principalmente por vias terrestres, ou seja, os grandes rios e o litoral não 

podem ser os únicos caminhos explorados para a compreensão da expansão dos 

Tupi-Guarani. (ALMEIDA, F. O; NEVES, E. G., 2015, p. 517). 

 

Meireles (1983) menciona que na época da colonização, os Tupi-Guranis dominavam 

também da foz do Amazonas, passando pelo Madeira até o Estado de São Paulo. Eram os 

Tupinambaranas, os mesmos Tupinambás de Pernambuco que migraram fugindo do domínio 

europeu, seguindo o Amazonas até o rio Madeira. Foram extintos no sec. XIX.  

Os Tupi-Guarani não eram os únicos povos existentes na região, percebidos no início 

da colonização “outros grupos mencionados como habitantes muito antigos da região do 

Madeira são os Mura e os Matanawí” (MEIRELES, 1983, p. 11). 

 De acordo com Teixeira e Fonseca (2002), foi no decorrer do século XVIII que se 

intensificou a conquista e ocupação dos territórios indígenas além da escravidão de parte 

deles, na área que atualmente pertence ao Estado de Rondônia.  

 Em meados do séc. XIX, com a intensificação da exportação de borracha, a exploração 

dos afluentes amazônicos ampliou e constituiu no chamado 1º Ciclo da borracha, (Período, 

doravante) que durou até a segunda década do séc. XX.  

 

Durante esse [período], o avanço sobre os seringais nativos do Madeira, Mamoré, 

Guaporé, Purus e Juruá e pelos afluentes desses rios encontrou grupos indígenas 

nativos, ou remanescentes do contato com o europeu, que nos séculos anteriores 

haviam se internado naqueles sertões em fuga para escapar da dizimação.  

(TEIXEIRA; FONSECA, 2002, p. 23). 

 

 Os remanescentes de tribos indígenas não “amansados”, guerreavam entre si e contra 

os colonos. No final do séc. XIX, “os Mundurucu atacaram os Mura o e os Parintintim no rio 

Madeira. Esse último foi um dos grupos que mais resistiu aos colonos. Em 1876, assaltaram 

uma embarcação e mataram toda sua tripulação”. (TEIXEIRA; FONSECA, 2002, p. 23). No 

entanto, posteriormente, sofreram duras represarias.  

 Meireles (1983), relata que os Mura também fizeram dura oposição aos colonizadores 

até o começo do séc. XIX. Alguns pesquisadores mencionam que esses povos residiam 

originalmente no Madeira, nas proximidades da foz do Jamari. Outros pesquisadores 
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acreditam que os Mura seriam originários do Peru, fugiram desse país após o domínio 

Espanhol. 

A expansão dos Mura foi facilitada pelo fato de que eles encontraram um território 

apenas parcialmente ocupado, uma vez que numerosas tribos que habitavam as 

margens dos grandes rios haviam sucumbido ao sistema de missões ou ao 

colonizador (MEIRELES, 1983, p. 11). 

 

 Meireles (1983) afirma que, além de existirem tribos com filiação linguística Tupi, 

existiam outros povos que habitavam a Ilha Comprida no Guaporé, tais como: os Karib e os 

Palmela. Devido a interesses econômicos, o habitat desses índios foi dominado pelos 

“brancos”, “o destino desses povos [indígenas] passou então a ficar na dependência de um 

processo econômico e político que não só lhes era inteiramente alheio como também os 

marginalizava, usurpando suas terras e destruindo as suas sociedades” (MEIRELES, 1983, p. 

15). Ou seja, ocorreu um verdadeiro ostracismo, que também se alimentava do extrativismo 

das preciosidades e produtos naturais existentes nas terras indígenas.  

 

3.3.2 Ocupantes subsequentes – os colonizadores 

 

Os portugueses intensificaram a migração para a região que abriga atualmente o estado 

de Rondônia após perceberem o potencial local quanto a recursos minerais. (ALVARES-

AFONSO, 2008, p. 35) registra esse fato da seguinte forma: 

 

Processo migratório para Rondônia é histórico e remonta ao Século XVII, no 

período colonial, em que as missões jesuítas espanholas explorando ouro e 

outros minerais no vale dos rios Guaporé e Mamoré, despertaram a atenção 

da coroa portuguesa [que] determinou a imediata penetração de “bandeiras” 

no vale do Guaporé, com grupos partindo de Belém e Cuiabá. 

 

 

Nota-se que processos de demarcação da Amazônia e, por consequência, da região 

onde se localiza o Estado de Rondônia, sempre esteve ligado a uma necessidade de ocupar 

uma posição estratégica e a alguma atividade econômica. Em geral, essas atividades tinham 

começo, meio e fim e por isso foram chamadas de “Ciclos” (AMARAL, 2011).  No entanto, 

adotou-se nesse trabalho o termo “Períodos” para temporalizar as atividades econômicas 

rondonienses. Considerando que algumas atividades econômicas perduram até hoje, nem 

sempre tão expressivas ou com as mesmas características iniciais como é o caso dos Períodos 

da Cassiterita e do Agropecuário. 
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As primeiras expedições à região onde no futuro seria formado o Estado de Rondônia 

aconteceram no século XVII durante a União Ibérica. Conforme menciona (OLIVEIRA, 

2005, p. 22): 

Em 1637, partiu de Belém do Grão-Pará, a expedição de Pedro Teixeira, que ao 

subir o rio Amazonas, fez as primeiras demarcações portuguesas na bacia amazônica 

e chegou até o Peru, criando um caminho alternativo para alcançar a região 

espanhola, rica em minérios.  

  

Oliveira (2005), enfatiza que essa expedição mostrou as reais intenções de Portugal 

em ocupar essa vasta região, entretanto, para a região onde se situa o Estado de Rondônia, 

talvez a expedição mais importante foi a promovida pelo bandeirante paulista Antônio Raposo 

Tavares que partindo da cidade de São Paulo em (1647) chegou ao vale do Rio Madeira em 

1650. Ele percorreu os vales dos Rios Guaporé, Mamoré e Madeira, tornou-se um marco 

histórico a presença dos portugueses nessa região. Em 1669 padres jesuítas fundaram a 

missão Tupinambarana na junção do Rio Madeira com o Rio Amazonas. Havia uma grande 

esperança entre os portugueses que a Região Amazônica fosse rica em ouro, prata e pedras 

preciosas e por isso que a coroa portuguesa solicitou ao governador da capitania do Grão-Pará 

que organizasse uma expedição para fazer o reconhecimento e mapear a região do rio 

Madeira. O então governador da Capitania, em 1722, levantou os provimentos e nomeou a 

sargento-mor Francisco de Melo Palheta que partiu de Belém no ano seguinte.  

 

A expedição de Francisco de Melo Palheta chegou até as missões de São Miguel e 

Santa Cruz de Cajubava, já em território pertencente a coroa espanhola. As 

anotações do levantamento do sargento-mor Francisco de Melo Palheta foram 

importantes para José Gonçalves da Fonseca, secretário do Governo da Capitania do 

Grão-Pará, elaborar um mapa dos rios Madeira e Mamoré a pedido de Alexandre de 

Gusmão, com vistas a negociações do Tratado de Madri (OLIVEIRA, 2005, p. 23). 

 

De acordo com Sousa (2016, p. 1), a região amazônica era estratégica para Portugal, 

pois “a Europa tinha grande interesse nas especiarias vendidas nas Índias. As ervas, frutos, 

raízes e sementes do mundo oriental serviam para a preparação de remédios, a fabricação de 

manufaturas e o tempero da comida”. Desta forma: 

 

Nos séculos XVI e XVII, a exploração da região amazônica acabou surgindo como 

uma solução para o papel econômico anteriormente desempenhado pelas especiarias 

indianas. Afinal, esse espaço do território colonial acabou se mostrando rico em 

frutas, sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidades medicinais e 

culinárias. Cacau, cravo, guaraná, urucum, poaia e baunilha foram alguns dos 

produtos que ficaram conhecidos como as tais “drogas do sertão” (SOUSA, 2016, 

p.1). 
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Segundo Oliveira (2005), em virtude da importância econômica para Portugal, as 

Drogas do Sertão foram estratégicas para os portugueses seguirem em expedições partindo de 

São Paulo até alcançar a região onde hoje se situa o Estado de Rondônia. Embora houvesse 

expedições, ainda não existia nenhum povoamento português (ou bandeirante) nesta região 

até 1723, quando se fundou a: 

 

Aldeia de Santo Antônio, pelo padre jesuíta João Sampaio, nas proximidades da 

cachoeira do mesmo nome à margem do Rio Madeira e a partir de 1744, com a 

descoberta de ouro, no rio Corumbiara, afluente da margem direita do rio Guaporé, 

pelos bandeirantes paulistas Antônio de Almeida Moraes e Tristão da Cunha Gago 

(OLIVEIRA, 2005, p. 24).  

 

Nesse contexto, Portugal elaborou planos para a exploração das terras onde hoje estão 

localizados os estados do Mato Grosso e Rondônia, tendo em vista que “nos anos 70 do 

Século XVII, em Portugal os altos escalões do governo decidiam sobre medidas necessárias a 

defesa da colônia ultramarina do Brasil e dos ricos mananciais de ouro de Mato Grosso” 

(ALVARES-AFONSO, 2008, p. 35).  

Seguindo o planejamento de ocupação/exploração, Bandeira (1988, p. 83) afirma que 

“em 1748 D. João V cria a Capitânia de Mato Grosso e Cuiabá e, pela Provisão Régia de 5 de 

agosto, ordena o estabelecimento de sua capital às margens do Guaporé”. Portugal tomou 

medidas para efetivar suas intenções e tomar posse da região, e: 

 

Para administrar esta nova Capitânia e construir sua capital, Vila Bela da Santíssima 

Trindade, foi designado D. Antônio Rolim de Moura, que chega a Cuiabá em 12 de 

janeiro de 1751, já trazendo a planta da futura cidade feita em Portugal e os projetos 

das casas de residências elaborados no Rio de Janeiro (BANDEIRA, 1988, p. 83-

86). 

 

Silva e Costa (2014) mencionam que em 1757 foi fundada Vila de Nossa Senhora da 

Boa Viagem do Salto Grande do Rio Madeira pelo Juiz de Fora Teotônio de Gusmão, este se 

tornou o primeiro povoamento em terras onde futuramente seria instalado o Estado de 

Rondônia e durou apenas três anos por causa da falta de apoio tanto da capitania do Mato 

Grosso e do Grão-Pará e dos constantes conflitos com os índios Mura. Outra medida adotada 

pelos portugueses para garantir a posse dessas terras foi a construção de uma fortificação as 

margens do rio Guaporé, conforme afirma (CRUZ, 2013, p. 2):   
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Ainda como parte do ousado projeto de consolidação da ocupação no vale do 

Guaporé, a Coroa Portuguesa, como forma de defender o território, decidiu 

militarizar a fronteira construindo o Forte Príncipe da Beira, cuja edificação 

transcorreu entre os anos de 1776 a 1783. Este forte perdura até os dias de hoje. Na 

atualidade constitui uma base militar do Exército do Brasil  

 

Assim, os portugueses, conseguiram impor sua presença militar de forma incontestável 

(opressora) fazendo com que suas ambições de ocupação (exploração) já consolidadas no 

Tratado de Madri em 1750 (onde Portugal conquistava de forma definitiva a posse dessas 

terras) fossem garantidas diante de uma ameaça espanhola (OLIVEIRA, 2005).  

Dentro deste contexto, Amaral (2011), argumenta que a ocupação do espaço que 

constituiu hoje o Estado de Rondônia aconteceu períodos, responsáveis pela intensificação do 

povoamento e urbanização da região. As subseções seguintes vão mostrar a importância 

destes períodos para a construção do Estado de Rondônia. 

 

3.3.3 Períodos econômicos  

 

 Os períodos econômicos elencados no desmembramento da presente subseção 

apresentam características do processo de colonização da Amazônia de uma maneira geral. 

No entanto, para delimitação do tema será exposto a seguir, somente as influências dos 

períodos no contexto amazônico rondoniense. 

3.3.3.1 O Período do ouro 

 

Segundo Teixeira (2004, p. 78-79), “a ocupação do Vale do Guaporé Brasileiro se deu 

a partir de 1734, quando os bandeirantes paulistas, os irmãos Fernando e Arthur Paes de 

Barros, descobriram ouro no rio Guaporé, nos arraiais de Santana e São Francisco Xavier, 

onde se formou um núcleo de povoamento”. Graças a esta descoberta “o povoamento luso 

adentrava a floresta amazônica, avançando consideravelmente em terras, que pelo Tratado de 

Tordesilhas, pertencia à Espanha. Próximo dali, na outra margem do Guaporé, no lado 

boliviano já havia povoamentos espanhóis através das missões jesuíticas” (CRUZ, 2013, p. 1). 

 É importante ressaltar que durante o Processo de Ocupação e de Exploração do Ouro 

na Amazônia reside o fato de que “embora as aspirações colonialistas fossem portuguesas e 

brancas, o trabalho que erigiu os pilares deste projeto foi, sempre, negro” (TEIXEIRA, 2004, 

p. 74-75).  
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A criação da Capitania do Mato Grosso e Cuiabá Portugal conseguiu liberar a 

navegação pelos rios da bacia amazônica, o que facilitou o transporte de escravos até a região 

do Estado de Rondônia através da Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão. Assim, 

“entre 1752 e 1778 parte dos escravos que entraram em Mato Grosso, em especial os que se 

destinava a Vila Bela, foi comercializada por essa empresa” (VOLPATO, 1996, 2015). 

 Percebe-se aqui que a extração do ouro era tão importante estrategicamente a ponto do 

Reino de Portugal buscar garantir o fluxo de mão de obra escrava para a região. Os indígenas 

não serviam para o trabalho escravo, eram considerados pelos portugueses, arredios e 

preguiçosos.  

Diante da importância estratégica da região, Portugal temendo invasões espanholas, 

decidiu construir um conjunto de fortificações na região dos vales dos Rios Guaporé, Mamoré 

e Madeira a fim de garantir a posse dessas terras (OLIVEIRA, 2005). Segundo Rock (2009), a 

mais importante delas foi à construção do Real Forte Príncipe da Beira: 

 

A construção do Real Forte Príncipe da Beira foi uma consequência direta do 

[período] do Ouro e marcou o primeiro processo de colonização do espaço físico 

que constitui o Estado de Rondônia. Sua pedra fundamental foi lançada em 20 de 

junho de 1776, sob a chefia do intendente Domingos Sambucetti, engenheiro 

italiano a serviço da Coroa portuguesa, falecido em 1780, vítima de malária. [...] 

Apesar de não estar totalmente concluído, o Real Forte Príncipe da Beira foi 

inaugurado em 31 de agosto de 1783. (ROCK, 2009, p. 1). 

 

 

 A estrutura do Real Forte Príncipe da Beira (ver Fotografia 2 - Forte Príncipe da 

Beira) é mantida até os dias atuais, localiza-se no Município de Costa Marques- RO, uma das 

fronteiras entre o Brasil e Bolívia. 

 

 

Fotografia 2 - Real Forte Príncipe da Beira  
 

    

                                   Fonte: GOOGLE IMAGENS (2018). 
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Embora tenha sido importante no sentido de garantir a demarcação territorial, não foi 

necessário o uso de seus canhões para proteger o ouro produzido nas minas do vale do rio 

Guaporé visto que:  

Desde o final do século XVIII que há uma diminuição considerável da produção de 

ouro e do movimento comercial em Vila Bela. No início do século XIX Vila Bela e 

todo o vale do Guaporé entraram em profundo estado de decadência e abandono que 

se agravou com a formalização de Cuiabá como capital da Província de Mato 

Grosso através da Lei nº 19 de 28 de agosto de 1835. Diante da inviabilidade 

econômica da região os donos de escravos mudaram para áreas mais prósperas nas 

cercanias de Cuiabá, deixando, curiosamente, a maior parte de seus escravos em 

Vila Bela que se tornou uma cidade exclusivamente de população negra (CRUZ, 

2013, p. 4-5).  

 

Diante da ausência de uma atividade econômica que justificasse a expansão da 

ocupação humana é possível presumir que houve um período de empobrecimento econômico 

da região que só voltou a experimentar certo grau de desenvolvimento e atividade econômica 

com o primeiro período da borracha. 

 

3.3.3.2 Períodos da borracha  

 

Serão descritos nesta subseção o primeiro e o segundo período da borracha e os fatores 

que determinaram o desfecho dos períodos. 

 

3.3.3.2.1 O primeiro período da borracha 

 

Segundo Oliveira (2005), após o declínio do Ouro, a região não apenas parou o 

processo de exploração, como viu sua população diminuir em virtude da migração da 

população para outras regiões mais prósperas. Então no final do Século XIX ressurgiu na 

região uma atividade econômica forte o suficiente para promover um novo fluxo migratório. 

Este Período econômico ficou conhecido como Primeiro [Período] da Extração de Látex que 

buscava atender as demandas do mercado externo.  

 

No Primeiro [período] de Extração de Látex (1877-1912), iniciou-se o 

desenvolvimento da região, surgiram vários povoados ao longo dos rios Madeira, 

Mamoré, Guaporé, Machado e seus afluentes. A localidade de Santo Antônio do 

Alto Madeira foi elevada a categoria de município, foi instalado em 1912, pertencia 

ao estado do Mato Grosso (OLIVEIRA, 2005, p. 26). 
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Vale lembrar que a borracha, não foi descoberta pelos europeus, o que eles iniciaram 

foi sua exploração, “outros produtos congêneres já eram utilizados por índios desde a época 

pré-colombiana. Os Pakaas-Novos de Rondônia, por exemplo, utilizavam regulamente o 

caucho para a fabricação de instrumentos musicais (tambores) ”. (MEIRELES, 1983, p. 45). 

Rock (2009) relata que durante o período da Borracha, a Bolívia passava por 

dificuldades de escoamento de seus produtos (principalmente borracha) em virtude de ter 

perdido sua saída para o mar numa guerra com o Chile. Enquanto isto brasileiros adentravam 

o território boliviano, que atualmente é o estado do Acre em busca de borracha, o que acabou 

ocasionando inúmeros conflitos. Sem saída para o mar, o único caminho para a Bolívia seria 

uma rota fluvial alternativa pelos rios Madre de Dios – Beni – Mamoré – Madeira – 

Amazonas que daria acesso ao Oceano Atlântico. Embora a Bolívia houvesse conquistado o 

direito à livre navegação pelos rios da Amazônia brasileira através do Tratado de Ayacucho 

(1867), as cachoeiras e corredeiras no trecho Mamoré-Madeira era obstáculo para a 

concretização deste projeto. Em 1870 o Brasil autoriza a Bolívia a construir uma ferrovia 

(estrada de ferro Madeira-Mamoré) neste trecho paralelamente ao rio para vencer os 

obstáculos impostos pelos rios. Várias empresas (inglesas e americanas) assumem essa tarefa, 

mas não conseguem avançar mais do que alguns quilômetros apenas e vão à falência. 

Oliveira (2005), afirma que em 17 de novembro de 1903, na cidade de Petrópolis, no 

estado do Rio de Janeiro, o Brasil e a Bolívia assinam o Tratado de Petrópolis que tem como 

objetivos principais: consolidar a posse brasileira sobre as terras onde seria instalado o Estado 

do Acre e resolveria a questão da estrada de ferro boliviana que buscava solucionar o 

problema do isolamento comercial da Bolívia.  

Pelo Tratado de Petrópolis, além de construir uma ferrovia (que outrora havia sido 

iniciada pelos bolivianos), o Brasil se comprometeu a pagar uma indenização de “dois 

milhões de libras esterlinas à Bolívia” (OLIVEIRA, 2005, p. 35) e a “em 110 mil libras 

esterlinas o Bolivian Syndicate”, companhia americana que havia arrendado o Acre do 

Governo boliviano.  

 

Da construção da Estrada de Ferro Madeira- Mamoré surge o segundo ciclo de 

ocupação de Rondônia, desta vez por migrantes europeus, asiáticos, nordestinos que 

vieram para construir a ferrovia, iniciada em 1907 e concluída em 1912. A 

construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré possibilitou o surgimento de dois 

núcleos urbanos principais, em seus pontos inicial e terminal: Porto Velho e 

Guajará-Mirim; e de três outros núcleos secundários que serviam como postos de 

reabastecimento de lenha e água das locomotivas: Abunã, Mutum-Paraná e Jaci-

Paraná, como que se adensou a ocupação do espaço territorial de Rondônia 

(ALVARES-AFONSO, 2008, p. 38, grifos do autor). 
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Este período atraiu uma leva considerável de trabalhadores para a região durante o 

período da construção. Segundo Alvares-Afonso (2008, p. 39), “as estatísticas oficiais da 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré dão como “importados” 21.783 trabalhadores, entre 1907 e 

1912”. De acordo com o mesmo autor, os trabalhadores vinham de outras regiões do Brasil, 

da América Central, de países da Europa e da Ásia. Destes, aproximadamente 2.000 homens 

morreram por doenças, acidentes de trabalho, ataques indígenas.  

 Meireles (1983) menciona que os principais prejudicados com a migração, decorrente 

da exploração da borracha em Rondônia foram os primeiros ocupantes, os indígenas. Durante 

o primeiro período registrou-se as maiores violências com suas populações e exploração de 

suas terras pelos seringalistas que trouxeram grande leva de nordestinos para trabalhar nos 

seringais praticamente como “escravos”, considerando o endividamento que contraíam com 

os donos de seringais através do sistema de aviamento, ou seja, o trabalhador tinha todas suas 

despesas pagas para iniciar seus trabalhos, incluindo deslocamento e moradia o que provocava 

uma dívida infindável com o patrão. 

Simultaneamente ao primeiro período da borracha também aconteceu a instalação das 

linhas de telégrafos que ligaria Porto Velho a Cuiabá. Este projeto de interligação das 

comunicações com o restante do país aconteceu em virtude da necessidade de vencer o 

isolamento imposto pela imensidão amazônica.  

 
As comunicações, provindas do Norte, realizavam-se somente por via fluvial, em 

vapores – gaiolas, vaticanos e chatas – e em lanchas ou igarités de regatões, entre 

Belém e Santo Antônio do Rio Madeira. Durante a Guerra do Paraguai, a falta de 

comunicação permitiu a infiltração e permanência de forças inimigas aquém das 

fronteiras brasileiras. Isto levou o Exército nacional a construir linhas telegráficas 

entre Cuiabá e o rio Araguaia, ligadas ao sistema existente no Sul e no Sudeste, sob 

a responsabilidade de uma comissão chefiada pelo Coronel Gomes Carneiro. Foi 

designado para ocupar a função de ajudante dessa comissão em 1891, o Capitão 

Cândido Mariano da Silva Rondon, então professor substituto de Astronomia e 

Mecânica da Escola Militar do Rio de Janeiro (ALVARES-AFONSO, 2008, p. 40). 

 

Entre os anos de 1907 e 1916 o capitão Cândido Mariano da Silva Rondon instalou 

2.270 quilômetros de linhas telegráficas e vinte e oito estações telegráficas (ROCK, 2009). 

Estas linhas faziam a ligação entre Cuiabá no Estado do Mato Grosso a Santo Antônio42 do 

Rio Madeira, gerido pelo Estado do Amazonas na época (OLIVEIRA, 2005).  

 

 

 

                                                           
42O Município de Santo Antônio se estendia de Guajará Mirim até o município de Humaitá. 
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Além do assentamento da linha telegráfica e serviços afins essa comissão 

construtora foi incumbida de efetuar o levantamento topográfico, botânico, 

zoológico, geológico, etnológico e antropológico e de verificar a situação das tribos 

indígenas existentes naquele sertão. Daí a autorização de admitir, em seus quadros, 

não só militares, mas técnicos e cientistas civis, tanto que teria dupla subordinação: 

ao Ministério de Guerra e ao Ministério da Viação e Obras Públicas. O nome com o 

qual foi batizado: “Comissão Rondon” (ALVARES-AFONSO, 2008, p. 40). 
 

Segundo Oliveira (2005, p. 28), “neste período, além da instalação dos fios, foram 

construídas diversas estações telegráficas, entre elas Vilhena, Pimenta Bueno, Afonso Pena 

(onde se formou a cidade de Ji-Paraná), Jaru, Ariquemes e Santo Antônio”. Percebe-se aqui 

que com exceção de Santo Antônio, estas estações se tornaram a semente de onde nasceriam 

no futuro as principais cidades do Estado de Rondônia.  

3.3.3.2.2 O segundo período da borracha  

 

Segundo Schroder (2008, p. 19), devido ao “plantio, pelos ingleses, de sementes de 

seringueira da Amazônia nas colônias inglesas da Ásia e posteriormente o início da produção 

de borracha naquele continente, a região do atual Estado de Rondônia passou por um novo 

período de estagnação”, os seringais asiáticos iniciaram a sua produção no início do Século 

XX. 

  Até a Segunda Guerra Mundial, quando a Malásia (principal região asiática de 

produção de látex) foi ocupada pelo Japão, o que levou os países aliados a 

novamente procurar a região para o fornecimento de látex, gerando um novo surto 

de ocupação dos seringais da Amazônia (SCHRODER, 2008, p. 19-20).  

 

Para Rabello (2004), isso aconteceu em virtude de um acordo firmado entre o Brasil e 

os Estados Unidos para suprir a necessidade da indústria bélica dentro do esforço de guerra 

aliado durante a Segunda Guerra Mundial. 

Schroder (2008, p. 20) enfatiza que, o segundo período da borracha, embora curto, 

ocorrido entre os anos de 1943 a 1945, atraiu uma grande leva de mão de obra para a Região 

do Estado de Rondônia. Assim, “esse novo período, considerado áureo para a região, 

propiciado pela procura do látex, levou à geração de alguns fatos institucionais que foram 

determinantes em acontecimentos futuros”. Um desses acontecimentos foi a criação do 

Território Federal do Guaporé em 1943 dentro de uma política de “reorganização do espaço 

político e econômico da Amazônia, possibilitando ao governo central uma melhor intervenção 

nas áreas de fronteiras” (MATIAS, 2001, p. 66). A criação de tais territórios era importante 

para o poder administrativo, tendo em vista que, segundo (SCHRODER, 2008, p. 20), “a 

manipulação do território pela apropriação de terras dos Estados foi um elemento fundamental 
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da estratégia do governo federal, que criou por decreto territórios sobre os quais exercia 

jurisdição absoluta e/ou direito de propriedade”.  

Segundo Alvares-Afonso (2008), o segundo período da borracha também pode ser 

entendido como um grande esforço de guerra que tinha como objetivo aumentar a produção 

que era de 16 a 17 mil toneladas na safra de 1940-1941 para 70 mil toneladas nos anos após o 

Acordo de Washington em 1943. Para tanto, seria necessário aumentar o contingente de 

trabalhadores que era de cerca de 35 mil seringueiros para pelo menos 100.000 trabalhadores 

para atender a demanda. Para conseguir esse feito: 

 

Em todas as regiões do Brasil, aliciadores tratavam de convencer trabalhadores a se 

alistar como soldados da borracha e, assim auxiliar a causa aliada. Alistamento, 

recrutamento, voluntário, esforço de guerra tornaram-se termos comuns no cotidiano 

popular. A mobilização de trabalhadores para a Amazônia coordenada pelo Estado 

Novo (período Getúlio Vargas) foi revestida por toda a força simbólica e coercitiva 

que os tempos de guerra possibilitam [...] foram encaminhadas cerca de 60 mil 

pessoas para os seringais amazônicos entre 1942-1945. (ALVARES-AFONSO, 

2008, p. 50-51, grifos do autor). 

 

 

 Alvares-Afonso (2008), acrescenta que as péssimas condições de trabalho dos 

Soldados da Borracha, levou a óbito grande parte desses migrantes. Além das mortandades, 

ao final da segunda guerra mundial, a extração do látex diminui significativamente. 

3.3.3.2.3  O fim do segundo período da borracha 

 

 Segundo Alvares-Afonso (2008), o aumento na produção de borracha ficou abaixo do 

esperado, e com o fim da guerra os EUA abandonou o acordo em virtude da recuperação da 

posse dos seringais asiáticos. O governo brasileiro abandonou seus Soldados da Borracha a 

própria sorte em meio a Floresta Amazônica, reconhecendo os seus direitos com uma mísera 

pensão irrisória dez vezes menor que aquelas recebidas pelos que lutaram na Itália, 40 anos 

depois na constituição cidadã de 1988. 

 Uma face pouco conhecida dos soldados da Borracha na Amazônia reside no fato de 

que morreram mais pessoas em consequência das condições enfrentadas na região na 

Amazônia do que o volume total de soldados brasileiros enviados pelas Forças 

Expedicionárias Brasileiras para a Europa visto que “dos 20 mil brasileiros que lutaram na 

Itália, morreram somente 454 combatentes. Entre os quase 60 mil soldados da borracha, cerca 

da metade morreram durante a guerra” (ALVARES-AFONSO, 2008, p. 52).  
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Alvares-Afonso menciona apenas as mortes dos inúmeros soldados da borracha, mas 

não cita aquelas resultantes dos confrontos, que muitas vezes acabavam em dizimação aos 

nativos (índios) da região, após combate entre indígenas e seringueiros. 

3.3.3.3 O Período da Cassiterita 

 

Segundo Cavalcante (2009), no ano de 1952 foi descoberta a existência de estanho em 

Rondônia, o que impulsionou a economia de Porto Velho e deu início ao período de extração 

da cassiterita que durou de forma manual (garimpagem) até 31 de março de 1971 quando o 

Governo Federal, na época militar, colocou um fim neste ciclo através de medidas que 

estabeleciam parâmetros para a exploração de cassiterita na região. “O Ministério das Minas e 

Energia criou uma portaria determinando a extinção do garimpo manual sobre o pretexto 

desse ser predatório. Os garimpeiros que desempenhavam a garimpagem manual [...]” 

(CAVALCANTE, 2009, p. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.3.3.4 O período agropecuário 

 

Segundo Oliveira (2005, p.42), “no dia 17 de fevereiro de 1956, o Território Federal 

do Guaporé passa a ser denominado Território Federal de Rondônia”. Alvares-Afonso (2008, 

p. 47-48), argumenta que: 

 
Com a criação do território e com o restrito conhecimento da situação fundiária de 

então, foi preciso resolver problemas de migração e disputas de terras, e efetivarem-

se alguns núcleos de distribuição de terras, com a finalidade de suprir as 

necessidades de produção de alguns itens alimentares básicos, que eram totalmente 

importados. 

 

Para dar seguimento a esse programa: 

 
No dia 02 de fevereiro de 1960 ao inaugurar a implantação da rodovia Belém – 

Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek incentivado pelos governadores da 

região Norte brasileira, principalmente por Paulo Nunes Leal (1958-1961 e 1963-

1964), autoriza a implantação da BR 29, atual BR 364, para ligar Brasília ao Acre, 

passando pelo estado do Mato Grosso e pelo Território Federal de Rondônia 

(OLIVEIRA, 2005, p. 57). 

 

A construção desta rodovia foi importante para o período agropecuário visto que após 

o seu término em 1966 essa via de comunicação facilitou a chegada dos novos colonos vindos 

do Sul e Sudeste do país, de acordo com Schroder (2008). O autor argumenta que no ano de 

1966 o Governo Militar toma uma importante medida que ajuda a alavancar a expansão da 

fronteira agrícola do Brasil. Naquele ano, o Governo Federal - através lei 5.173 de 27 de 
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outubro de 1966 – criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia–SUDAM e 

em seu quarto artigo estabelece as seguintes diretrizes que irão transformar o processo de 

colonização do Território Federal de Rondônia: 

 
a) formação de grupos populacionais estáveis, tendente a um processo de auto-

sustentação; b) adoção de política imigratória para a região, com aproveitamento de 

excedentes populacionais internos e contingentes selecionados externos e c) fixação 

de populações regionais, especialmente no que concerne às zonas de fronteiras; 

além, obviamente, de outras atribuições que alçariam o desenvolvimento da região 

(SCHRODER, 2008, p. 21).  

 

Segundo Rabello (2004), no ano de 1967, dentro de um esforço do Governo Federal 

chamado “Operação Amazônia”, o estado brasileiro criou o Grupo de Trabalho para a 

Integração da Amazônia por meio do decreto 61.330/57 formado por membros de quase todos 

os ministérios e órgãos federais com atividades direcionadas à região amazônica. Juntos eles 

desenvolveram o “Programa de Integração Nacional” que tornaria o ponto de partida para a 

ocupação agrária do estado de Rondônia dando prioridade à construção de estradas e reservas 

de terras para o processo de colonização e reforma agrária. A escolha do território de 

Rondônia não foi por acaso, ele ocorreu devido a suas características específicas:  

 
a) A localização da região na continuidade da direção dos movimentos das frentes 

pioneiras do Centro-Oeste rumo ao Norte; b) a existência da estrada Cuiabá – Porto 

Velho mantendo esta extensão da frente pioneira; c) a situação jurídica das terras de 

Rondônia facilitando a colonização oficial pela existência de uma porcentagem 

relativamente elevada de terras públicas e d) pela existência de terras mais férteis do 

que dentro da média da região amazônica (COY, 1988, p. 175). 

 

Segundo Oliveira (2005, p. 57), a BR 364 “seguiu o traçado do picadão aberto pela 

Comissão Rondon, para a instalação das Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao 

Amazonas”. Esta rodovia conectou os núcleos populacionais criados a partir das estações 

telegráficas da Comissão Rondon, mas também facilitou o extermínio de diversos grupos 

indígenas e o acesso dos colonos até as regiões onde o Governo Federal estava distribuindo 

terras através do Plano de Integração Nacional e o Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo a Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA).  

Schroder (2008) menciona que no ano de 1972, o Governo Militar lançou o I Plano 

Nacional de Desenvolvimento incorporando o PROTERRA em continuidade ao conjunto de 

Políticas Públicas que eram adotadas pelo Estado no mesmo período. A urgência da 

colonização dessa região estava baseada no discurso geopolítico da Escola Superior de Guerra 

(ESG) durante os anos 50 do século XX que afirmava que essa região deveria ser 

“desenvolvida” e “ocupada” e assim não gerar “riscos” à segurança nacional. 
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O período agropecuário teve um importante papel estratégico ao garantir a posse 

efetiva das terras da região e oferecer uma importante oportunidade de solucionar problemas 

sociais dos colonos tendo em vista que: 

 
Com o PIN – Programa de Integração Nacional e o PROTERRA – Programa de 

Redistribuição de Terra, sob o primado dos governos militares, e com a bandeira de 

“Integrar para Não Entregar”, foram estimulados a migrar para a Amazônia 

milhares de famílias brasileiras, provenientes em sua maioria do Nordeste, mas 

também da região Centro-Sul, com passagem pelo Paraná, São Paulo e Mato Grosso 

do Sul, para resolver os graves problemas do desemprego, da tensão social que 

começou então a se esboçar (ALVARES-AFONSO, 2008, p. 54). 

 

O processo de colonização aconteceu dentro de uma ideologia dos governos militares 

que entendiam a região amazônica como um grande vazio demográfico uma “área 

“despovoada” e com abundantes recursos de terra e recursos naturais, o que em somatória 

desenvolveu a possibilidade de absorver excedentes populacionais, e ao mesmo tempo 

intensificar a migração na Amazônia e de Rondônia” (SCHRODER, 2008, p. 54).  

Nota-se que inserido no discurso nacionalista do governo da época, não se deu 

importância ao fato de que a Amazônia, desde que se tem conhecimento, já era ocupada por 

tribos indígenas que não tiveram a chance de “integrar” a política governamental, tiveram que 

“entregar na marra” suas terras habitadas há séculos. Essa população não teve seus direitos 

imediatamente garantidos e mais uma vez sofreu as consequências da nova colonização e da 

urbanização que ocorreu através da construção de estradas, rodovias nacionais etc. Os direitos 

indígenas demoraram mais algumas décadas para serem parcialmente respeitados, ainda 

assim, a demora trouxe danos irreversíveis aos brasileiros nativos da Amazônia que teve sua 

população quase extinta. 

De acordo com Oliveira (2005), no ano de 1970, o presidente Emílio Garrastazu 

Médici (1969-1974), sancionou o decreto lei 1.110 criando o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Essa autarquia tinha sob sua responsabilidade uma 

imensa área de terras que deveria ser destinada a colonização e reforma agrária na Amazônia:  

 
Com a área total colocada sob a tutela do INCRA, de 18.737.000 hectares, que 

corresponde a 187.370 quilômetros quadrados, ou seja, 5,38% da Amazônia 

Clássica, foram assentadas 105.525 famílias, o que corresponderia a 527.625 

habitantes, o que é perto de 3% da atual Amazônia de 20 milhões de habitantes. De 

um contingente de 105.525 famílias assentadas, o Estado de Rondônia figura com 

56.702 famílias, ou seja, pouco mais da metade de todo o contingente assentado. Em 

Rondônia foram destinados para a política de assentamento 5.041.811 hectares, 

resultando uma área de 100 hectares para cada família (ALVARES-AFONSO 2008, 

p. 55, grifos do autor).  
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Schoroder (2008) corrobora com o enunciado acima ao mencionar que o processo de 

colonização do INCRA desenvolveu e implementou os Projetos Integrados de Colonização 

(PIC) com lotes de terra com até 100 hectares para agricultores sem-terra e de baixa renda e 

os Projetos de Assentamento Dirigido (PAD) com até 250 hectares para agricultores com 

experiência profissional.  

 
Em Rondônia foram criados 5 (cinco) Projetos Integrados de Colonização: PIC Ouro 

Preto (1970), PIC Sydney Girão (1971), PIC Gy Paraná (1972), PIC Paulo Assis 

Ribeiro (1973) e PIC Pe Adolpho Pohl (1975); e 2 (dois) Projetos de Assentamento 

Dirigido: PAD Burareiro (1974) e PAD Mal Dutra (1978). (SCHRODER, 2008, p. 

25). 

 

Os projetos de colonização não conseguiram contemplar a demanda dos colonos por 

terra, tendo em vista que: 

 
A população residente no Território Federal de Rondônia, segundo o Censo 

Demográfico de 1970, era de 111.064 habitantes e em 1980, chegou a 491.069 

habitantes. Portanto, se considerarmos que cada família fosse composta por cinco 

pessoas, o INCRA havia assentado somente um quarto dos migrantes que chegaram 

a Rondônia na década de 70 do século XX. O que ocasionou o aumento constante de 

movimento migratório com destino a Rondônia foram as propagandas realizadas 

pelo Governo Federal, com os slogan Rondônia um Novo Eldorado e Amazônia, 

Integrar Para Não Entregar (OLIVEIRA, 2005, p. 66). 

 

Segundo Schroder (2008), com o intuito de integrar e promover as potencialidades 

agropecuárias na região amazônica, o governo militar lançou, em 1974, o II Plano Nacional 

de Desenvolvimento (II PND), que incluía o POLONOROESTE. Rabello (2004), argumenta 

que este programa causou aumento da extração de madeira e de estanho proibindo a atividade 

garimpeira e permitindo apenas a ação de empresas com suporte mecanizado, tornando o 

Brasil o maior produtor mundial de estanho.  

Sobre o POLONOROESTE, Schroder (2008, p. 26) argumenta que “o orçamento foi 

de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares, sendo 70% através do empréstimo pelo Banco 

Mundial e o restante repartidos igualitariamente entre os governos federal e estadual”. Esses 

recursos foram importantes para o desenvolvimento da região visto que: 

 
59% para infra-estrutura de transporte, o que incluía a reconstrução e pavimentação 

da BR-364 entre Cuiabá e Porto Velho, [...], 33.6% para o desenvolvimento 

agrícola, que contemplava novos assentamentos às margens da BR-364 e a 

recuperação de áreas degradadas dos primeiros projetos de colonização; 6,2% para o 

componente sócio-ambiental, que abrangia saúde e educação (1% para cada) nas 

áreas de colonização, materializadas sob a forma de construção de postos e escolas 

nas linhas, proteção ambiental (com 2,1%), que consistia no estabelecimento de 

florestas nacionais, e questão indígena (também com 2,1%) significando a 

demarcação e proteção de reservas; finalmente 1,2% dos recursos eram destinados à 

administração (OTT, 2002, p. 110). 
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O POLONOROESTE não conseguiu cumprir suas metas visto que “os objetivos 

apresentados por eles são muito subjetivos, de difícil alcance; ademais, estão cada vez mais 

condicionados ou atrelados à execução de ações que são pré-requisitos” (BARAÚNA, 2005, 

p. 69). O autor vai mais além ao afirmar que: 

 
O Programa também não atingiu todos os seus objetivos propostos principalmente 

em relação a um processo de desenvolvimento que fosse capaz de assegurar o 

crescimento econômico com sustentabilidade ambiental [...] O impacto ambiental 

causado pelo processo de ocupação no Estado é caracterizado pelos altos índices de 

desmatamento; invasão das Unidades de Conservação e Terras Indígenas, em razão 

da expansão das atividades madeireiras; ocupação de terras com baixo potencial 

agrícola e utilização de terras para pastagens, o que repercutiu de forma negativa 

provocando inúmeras reações, uma vez que o Banco Mundial, como financiador de 

parte dos recursos foi responsabilizado pelo financiamento do desmatamento em 

Rondônia (BARAÚNA, 2005, p. 66). 

 

Como forma de sanar os problemas agrários, extrativistas e de impactos ambientais 

não resolvidos pelo POLONOROESTE, surge o Projeto Agropecuário e Florestal de 

Rondônia (PLANAFLORO), cuja finalidade era conservar e melhorar o manuseio dos 

recursos naturais “em acordo com o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico, tratado no 

Decreto Estadual no 3.782, de 14 de junho de 1988” (NASCIMENTO; SILVA; SANTOS, 

2014, p. 119). 

Através do PLANAFORO, inicialmente aproximou- se o Estado em 6 (seis) Zonas de 

ocupação e seus respectivos ecossistemas com a seguinte finalidade, segundo Nascimento, 

Silva e Santos (2014): de conservar a biodiversidade; proteger os limites das áreas indígenas; 

promover o desenvolvimento de modo integrado entre a colonização agrícola sustentada e os 

sistemas de manejo florestal; priorizar os investimentos em infraestrutura e serviços para 

melhorar áreas já ocupadas.  

De acordo com Nascimento, Silva e Santos (2014), na primeira aproximação, a 1ª zona 

intensificou a exploração agropecuária (Ariquemes se insere nessa Zona), a 2ª foi destinada a 

consórcios florestais que visavam priorizar o pequeno produtor rural que na maioria das 

vezes trabalha com agricultura familiar43, a 3ª zona foi delimitada como ribeirinha, nas 

abrangências dos rios: Mamoré, Madeira e Machado. A 4ª zona foi destinada ao extrativismo 

vegetal (Castanhas, gomas, óleos, frutos e raízes), a 5ª destinada para a extração de madeira e 

seu manejo ambiental adequado e a 6ª e última zona incluiu os ecossistemas frágeis da 

                                                           
43 A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar. Nela, 

a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte 

geradora de renda. Mais de 84% do total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos 

familiares. (BRASIL, 2016).  
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Amazônia destinados à conservação, inclusive de terras indígenas legalizadas. Posteriormente 

ocorreram subdivisões das zonas, de acordo com a legenda do Mapa 1 abaixo.  

 

Mapa 1 - Segunda aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de 

Rondônia. 

 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia, 2007. 

 

 Ainda assim, com toda preocupação que girava em tono do PLANAFORO para 

proteger terras indígenas e evitar conflitos agrários, promover a defesa da fauna e da flora, 

amenizar os desmatamentos. Seu principal papel na verdade foi: “apenas para garantir áreas 

de uso menos restritivos decorrentes dos projetos de colonização” (NASCIMENTO; SILVA; 

SANTOS, 2014, p. 128-129). Não aconteceu de fato a preservação ambiental e proteção 

adequada aos povos indígenas e nem diminuíram os conflitos agrários. 

Apesar dos problemas ambientais e dos conflitos gerados pela demanda de terra, 

houve pontos positivos:  

A contribuição dada pelos assentamentos humanos tem muito de positivo, se 

analisada pelo lado da geopolítica da integração nacional, resguardo de fronteiras, da 

ocupação dos vazios demográficos, mas também pelo lado da produção de 

alimentos, como o Arroz, o feijão, o milho, a mandioca, que livrou, ou quase livrou 

alguns estados, como Rondônia e Pará, da maciça importação de alimentos. 

Também contribuiu para a introdução de culturas industriais, como o café, o cacau, a 

pimenta do reino. Deu lugar para a destinação de enormes áreas de pastagens 

formadas para a criação de bovinos de corte e de leite (ALVARES-AFONSO, 2008, 

p. 55). 
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Ao todo “a área total dos projetos de colonização “PIC´s, PAD´s, PA” implantados 

pelo INCRA entre 1970 e 2001, representou 20% da área total do estado de Rondônia” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 67). O período agropecuário, entre os demais períodos econômicos, foi 

o que favoreceu um maior aumento da ocupação do espaço físico de Rondônia tendo em vista 

que a população no início do ciclo era de 70.793 habitantes em 1960 e passou para 1.534.594 

habitantes em 2005, segundo dados do IBGE relatados por Alvares-Afonso (2008). O autor 

também afirma que o território do atual Estado de Rondônia possuía apenas dois municípios 

no início do ciclo: Guajará-mirim e Porto Velho. Após o processo de ocupação, surgiram 50 

novos municípios no Estado. Um dos mais importantes é o município de Ariquemes. 

3.4 A OCUPAÇÃO DAS TERRAS HOJE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE 

ARIQUEMES 

  

 Esta seção abordará o processo histórico de ocupação do município de Ariquemes com 

ênfase para os seus primeiros habitantes (os indígenas Arikêmes), a influência dos períodos 

econômicos para o aumento populacional e apresentará dados de instalação e localização 

geográfica do município. 

 

3.4.1 Os indígenas Ariquém 

 

A cidade recebeu o atual nome em homenagem a seus primeiros habitantes, os 

indígenas Ariquém que foram extintos. Segundo Cavalcante (2015), grafias diferentes são 

usadas para denominar a tribo indígena, dentre eles: Ariquemes e Arikêmes. No entanto, para 

o presente trabalho, optou-se pela grafia Ariquém por conta da não pluralização de nomes 

indígenas. 

De acordo com Rondon (1916 apud CAVALCANTE, 2015, p. 27): 

 
Os primeiros registros de contato entre os indígenas Arikêmes e a sociedade 

brasileira foram apresentados a partir das ações da Comissão Rondon no noroeste do 

Mato Grosso, com a implantação das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato 

Grosso ao Amazonas, ou seja, a partir do ano de 1909 quando uma equipe chefiada 

pelo próprio Tenente Coronel Rondon passa pelo rio Jamari em busca do rio 

Madeira.  

 

 A língua falada pelos indígenas da região pertencia ao tronco tupi, segundo Rodrigues 

(1986), que registrou na época somente 109 falantes no estado de Rondônia, entre eles, 

também o povo Karitiana. O tronco linguístico Tupi, de acordo com Noelli, (1996, p. 9); 

“engloba aproximadamente 41 línguas que se expandiram há vários milênios pelo leste da 



60 

 

América do Sul (Brasil, Peru, Paraguai, Argentina e Uruguai). São designados também 

falantes desse tronco, segundo Fabre (2005), os Ariquém pertencentes à família Tupi-Arikém 

a que também pertencem os Karitiana e os Kabixiana, dos quais apenas os Karitiana se 

mantêm como tribo. 

3.4.1.1 A dispersão do povo Ariquém 

 

Segundo Cavalcante (2015), os Ariquém eram considerados povos pacíficos que se 

evadiram para a cabeceira do Jamari após a invasão de suas florestas pelos bolivianos e 

posteriormente pelos brasileiros, promovendo altas taxas de mortandade entre esse povo. Os 

ataques realizados pelos seringueiros e caucheiros contra os Ariquém ocorria intensamente 

devido seus aldeamentos coincidirem com as áreas de extração de látex. Os caucheiros 

realizaram o maior massacre do povo Ariquém, reduzindo sua população de 600 para 60. 

 

O processo predatório de localização e exploração de caucho ocorria paralelamente à 

extração de látex, sendo explorada por trabalhadores itinerantes, que não estavam 

atrelados a estrutura dos barracões de seringa. No ano de 1911, os caucheiros 

buscando desocuparem áreas de exploração, fazem um ataque aos quatro 

aldeamentos Arikêmes, causando a morte de um grande número de indígenas. 

(CAVALCANTE, 2015, p. 31). 

  

 Cavalcante (2015) acrescenta que, por meio de um discurso amenizador e através de 

apoio governamental, Rondon criou o posto indígena Rodolpho Miranda em 1914. Mas que, 

na prática, estabelecia métodos sociais que provocaram etnocídio, ou seja, destruição da 

civilização ou cultura de uma etnia com a retirada de suas terras e a dispersão dos seus 

componentes. Com o abandono administrativo do posto indígena na década de 50, não se 

houve mais notícias sobre tentativas de organização dos Ariquém. 

 
Os trabalhos literários sobre o grupo são escassos. Dessa forma, não se pode afirmar 

que existam indivíduos pertencentes ao aludido grupo que ainda se identifiquem 

como tal. Por outro lado, não se pode, também, afirmar que esses indígenas foram 

extintos. (CAVALCANTE, 2015, p. 25). 

 

A criação do posto Indígena Rodolfo Miranda (Foto 1 abaixo) foi um dos Serviços de 

Proteção Indígena (SPI). No entanto, segundo Cavalcante (2015, p. 13), o SPI foi um dos 

“fatores mais prejudiciais à manutenção do grupo [Ariquém] tutelado pelo Estado [...]”.  

De acordo com Silva (1920 apud CAVALCANTE, 2015, p. 17), o posto indígena 

Rodolpho Miranda localizava-se à margem esquerda do rio Jamari, nas proximidades dos 

antigos barracões de seringa nomeados de: Repartimento e Papagaio. Entraram em 

funcionamento no início do séc. XX e atualmente abriga o município de Ariquemes. 
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                 Fotografia 3 – Posto indígena Rodolpho Miranda. 

 

                  Fonte: (HOLANDA, 2017).  

 

 Percebe-se no registro fotográfico acima que não havia uma preocupação com a 

cultura indígena, as roupas eram originárias dos “brancos” e a proximidade do posto indígena 

aos barracões de seringa mencionados por Cavalcante (2015), subtende - se que os Ariquém 

serviam de mão de obra para a extração de látex.  

3.4.2 A influência do período da cassiterita para o aumento populacional de Ariquemes 

 

 Durante a década de 1950, também contribuíram para a formação populacional de 

Ariquemes e região a vinda de pessoas de outros estados do Brasil, com o interesse na 

extração de cassiterita. 

Segundo Zan et al. (2012), em 1987 foi descoberto uma grande jazida de cassiterita na 

linha C-75 no município de Ariquemes – RO. Os autores afirmam que este local foi batizado 

como Garimpo Bom Futuro e se tornou o maior garimpo de cassiterita a céu aberto do mundo. 

 O Bom Futuro foi descoberto por seringueiros e madeireiros que retiravam madeira 

perto do Rio Santa Cruz, o que atraiu vários homens para trabalharem como garimpeiros. 

Nessa época não havia delimitação de espaço para garimpagem, cada um marcava sua parte 

do garimpo por conta própria, ocorrendo várias brigas e mortes durante os conflitos.  

Por causa desta descoberta a “maioria dos agricultores, madeireiros e comerciantes 

trocaram suas atividades pelas do garimpo, razão pela qual fez existir no Bom Futuro mais de 

15.000 garimpeiros” (ZAN et al. 2012, p. 1658).  
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Para Cavalcante (2009) esse movimento migratório trouxe uma grande leva de pessoas 

de outras regiões do Brasil para os vales dos rios Jamari e Machadinho, estima que o número 

de migrantes atraídos para a região, devido à extração da cassiterita, chegou a 30.000 pessoas 

que com o final da exploração manual foram dispersas pelas zonas rurais e cidades vizinhas. 

A proibição dos garimpos manuais de cassiterita na década de 70, entretanto, 

marginalizou-se ainda mais os trabalhadores manuais, os chamados “requeiros”, no garimpo 

Bom Futuro, atualmente, são trabalhadores clandestinos que a partir da “mecanização da 

extração da cassiterita no garimpo de Bom futuro, [...], que nada mais são do que os 

garimpeiros que vivem as margens das máquinas, catando os restos de minério que por elas 

são deixadas diariamente” (GARIMPO..., 2017, p. 1). 

Outras medidas foram tomadas, para impulsionar a economia rondoniense e 

consequentemente à economia ariquemense, dentre elas os projetos de assentamento 

pertencentes ao período agropecuário descritos na próxima seção. 

 

3.4.3 A influência do período agropecuário para o aumento populacional de Ariquemes 

 

Nos anos 70, assim como em todo o estado de Rondônia, Ariquemes vivencia o 

período agropecuário marcado inicialmente pelos assentamentos: Burareiro e Marechal Dutra 

que se implantaram através dos: 

 

Estudos realizados pelo INCRA nas áreas desapropriadas, que resultaram nos 

projetos de assentamento "Burareiro" e "Marechal Dutra". A partir de 1975, esses 

projetos entram em fase de implantação. O crescimento populacional é sentido e 

envolve a ação conjunta do INCRA, Governo do Território e Prefeitura Municipal 

de Porto Velho na criação de um planejamento urbano, com vista, a ocupação 

racional e planejada da área. Com a inauguração da BR 364 e a tão almejada 

integração de Rondônia com as regiões mais prósperas do Brasil, tem início uma 

nova fase de exploração do trabalho em Ariquemes, a agricultura sistemática, 

fomentada pelo governo federal a partir da década de 70 com o deslocamento de 

migrantes, principalmente do Sul e Sudeste do país (LOPEZ, 2013, p. 44). 

 

Para a distribuição de terras, o governo federal usou critérios definidos no sentido de 

determinar as características que cada grupo de assentados que iriam atender, visto que: 
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As áreas de terra do PadBurareiro compunham um programa de distribuição de 

terras por meio de licitação, esse programa introduzido em Rondônia a partir do ano 

de 1972 contemplou Ariquemes com o projeto de assentamento dirigido, acima 

citado, no entanto tal projeto só passou a ser implementado no ano de 1977. Com 

aproximadamente 200.000 hectares, que foram licitados por agricultores de 

Ariquemes e de outras regiões do país, os lotes de terras do PAD Burareiro tinham a 

mediada entre 500 e mil hectares cada. Esse projeto teve como objetivo principal o 

desenvolvimento da lavoura cacaueira, seringa e pastagem. Atualmente, embora 

grande parte dessas terras tenha sido vendida a pecuaristas de outros estados e 

tenham se tornada parte integrante de grandes fazendas, as áreas de terra que 

permaneceram com a produção agrícola juntamente com áreas de terra do PAD Mal 

Dutra são responsáveis por cerca de 30 % da produção de cacau no Estado de 

Rondônia (CAVALCANTE, 2009, p.1).  

 

Em virtude desta distribuição de terras, na década de 80 a atividade econômica da 

região de Ariquemes deu uma nova guinada saindo do modelo de culturas anuais (ou lavoura 

branca), que precisam ser plantadas todos os anos por não poderem ser reaproveitadas como 

aquelas praticadas nos estados de origem dos colonos no Sul e Sudeste, passando para um 

modelo de culturas perenes (uma vez plantada, basta esperar a colheita) como a do cacau, que 

teve seu ápice nos anos de 1983 e 1984 (LOPEZ, 2013). A autora afirma que com essa nova 

cultura houve um aumento do fluxo migratório provenientes do sul da Bahia que já tinham 

experiência no trato dessas lavouras não como proprietários, mas como sem terras que 

encontraram nesta região a oportunidade de ter sua terra e suas plantações de cacau. Esse 

processo dura até o ano de 1985 e acaba devido:  

 

A falta de subsídios por parte do Governo Federal e principalmente a praga da 

lavoura cacaueira conhecida como vassoura de bruxa foram responsáveis pela 

decadência da produção cacaueira em Ariquemes e também, mais uma vez, pelo 

inchaço populacional da área urbana do município. Essa decadência na produção 

leva a uma nova produção agrícola na região principalmente a partir de 1985 e leva 

também os proprietários dos lotes conhecidos como burareiro a venderem suas áreas 

de terras a fazendeiros que passaram a transformá-las em grandes pastagens e é 

visível que essas terras não voltarão às mãos de pequenos produtores, mesmo 

porque, quando foram criadas já tinha uma configuração de fazenda, pois, como já 

foi relatado, eram áreas de terá acima de cem hectares (LOPEZ, 2013, p. 44). 

 

 

Cavalcante (2009) menciona que ao fim da cultura do cacau houve um êxodo rural das 

pessoas que trabalhavam nas lavouras para a área urbana do município, concentrando-se nos 

bairros periféricos da cidade como os Setores (bairros) 09 e 11, em lotes urbanos doados pela 

prefeitura de Ariquemes, porém, não seria justo atribuir somente aos baianos a formação dos 

bairros periféricos de Ariquemes. Entretanto, a maioria dessas pessoas congestionaram (ou 

incharam) os bairros mais periféricos da cidade não lhes restando outra atividade se não o 

trabalho informal na maioria dos casos.  



64 

 

Embora tenha tido seus períodos de “Glória e Decadência” econômica, Ariquemes se 

firmou como uma cidade moderna, bem planejada e desenvolvida. Nesse sentido, (LOPES, 

2013, p. 51) menciona que: 

 
O município de Ariquemes se destaca em número de habitantes e retratando-se 

como um município urbano”. Muito rico possuindo o IDH de 0,752, ou seja, 7º do 

Estado e PIB de 693,3 milhões de reais, destacando-se na pecuária, arroz, milho, 

cacau, o extrativismo mineral, peixe entre outros. Sendo assim, Ariquemes é uma 

das principais cidades desta região, e ainda se verifica um desenvolvimento 

constante na construção civil. 

 

Com base nos autores estudados, observou-se que todos os períodos migratórios e 

econômicos sempre estiveram ligados a exploração dos recursos naturais e do uso da terra 

para a exploração de riquezas. Também é possível perceber a pluralidade cultural da região 

tendo em vista os distintos períodos migratórios que atraíram migrantes e até imigrantes de 

diferentes partes do Brasil e do mundo. Alguns entre esses grupos migratórios que aqui 

vieram morar e trabalhar se organizaram em associações e cooperativas a fim de ascender 

economicamente e tentar evitar novos períodos de decadências.  

A Fotografia 2 a seguir apresenta dados diacrônicos da Cidade, conforme períodos 

econômicos. 

 

Fotografia 4 – Vila Ariquemes: da borracha ao cacau.   

 

Fonte: Vila Ariquemes. Jornal, o Parceleiro, de 2 jun. de 1979. 

 



65 

 

O registro acima mostra a evolução da cidade a partir dos períodos econômicos, no 

qual se evidencia: o da borracha e o agropecuário, com destaque para o cultivo ou cultura do 

cacau. 

3.4.4 Instalação e localização do município de Ariquemes 

 

Segundo Rondônia (2010), Ariquemes foi instalada em 21 de novembro de 1977, até 

então conhecida como Vila Velha. Diferente da maioria das cidades brasileiras, onde a cidade 

se iniciou atualmente é um bairro não central chamado Marechal Rondon e possui um museu 

histórico conhecido também pelo nome de “Rondon”. 

Segundo Zan et al. (2012, p. 1658), “Ariquemes é um dos 52 municípios do Estado de 

Rondônia, localizado em 63°02’27’’ longitude oeste e 09°54’48’’ latitude Sul, apresentando 

altitude de 148 m em referência ao nível do mar, com um total de 4.706,70 km2 de área 

territorial, sendo 64 km2 de área urbana”. Possui uma população, de aproximadamente 90.353 

habitantes.  

O município de Ariquemes está agregado ao Território do Vale do Jamari (TVJ) que é 

constituído por mais oito municípios, a saber: Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo 

Novo de Rondônia, Cujubim, Machadinho D’Oeste, Rio Crespo e Monte Negro. Juntos 

totalizam aproximadamente 222.668 habitantes e sua área total é de 32.141, 20 km², segundo 

dados do IBGE (2010).  

O município de Ariquemes é notoriamente o principal centro econômico e comercial 

para todo o TVJ e cidade pioneira na região. Posteriormente cedeu espaço para a fundação das 

cidades vizinhas e atualmente se encontra com características urbanas, conforme a Fotografia 

3, ilustrada abaixo. 

 

                         Fotografia 5  - Cidade de Ariquemes 

 

                             Fonte: (HOLANDA, 2017). 
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O registro acima, além de mostrar a urbanização da cidade, ilustra as características 

horizontais em suas construções, isto para seguir um planejamento urbanístico municipal. 

Porém, evidencia também que ainda existem muitas possibilidades de moradias não habitadas, 

ou seja, ainda há muito espaço para a cidade crescer em temos populacionais. 
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4 APORTE TEÓRICO  

 

 A revisão bibliográfica, base científica para a análise das narrativas dos produtores 

rurais de Ariquemes (cf. consta na seção 5) seguirá por questões didáticas, a cronologia de 

publicação das obras, ou seja, em primeiro lugar será apresentada a obra (Atos de 

significação) de Jerome Bruner publicada originalmente em [1990] sob o título Acts of 

meaning e traduzida para a Língua Portuguesa por Sandra Costa e publicada em 1997 sendo a 

última versão adotada como referencial teórico desta dissertação, os slides explicativos de 

Vegini (2018) acerca do assunto também foram pesquisados referentes à mesma obra, o 

segundo capítulo: “A Psicologia popular como instrumento da cultura”, com ênfase nas 

propriedades da narrativa, no excepcional e no comum que elas contêm, nas suas qualidades 

dramáticas, no real e no imaginário, na organização da experiência e como um meio de 

utilizar a linguagem. Em segundo lugar será apresentada as ideias brunerianas em relação à 

construção da realidade (BRUNER, 1991), que tratam das características (Diacronicidade, 

Vínculos de estados intencionais, Composicionalidade Hermenêutica, Canonicidade e 

Violação e a Normatividade) definidas por Ferrerira NETTO (2008), como de nível 

altos/subjetivas/culturais e explicadas por Vegini (2016). 

 O objetivo a ser alcançado ao final desta dissertação é demonstrar como se constrói 

narrativamente a realidade dos produtores rurais de Ariquemes e de que forma à Psicologia 

popular serve de instrumento cultural, através das propriedades narrativas contidas nos relatos 

dos E-N. 

 

4.1 AS NARRATIVAS E SUA RELAÇÃO COM A PSICOLOGIA POPULAR 

BRUNERIANA 

 

Nesta subseção, será apresentada a definição de Psicologia popular bruneriana e suas 

propriedades com relação às narrativas. No entanto, Bruner (1997) inicia o segundo capítulo 

do livro “Atos de Significação” com o conceito que rege a psicologia humana que é a do 

significado, formado através dos processos que permitem sua construção. Esse conceito se 

baseia em dois argumentos:  

 

O primeiro é que para entender o homem você deve entender como suas 

experiências e seus atos são moldados por seus estados intencionais, e o segundo é 

que a forma desses estados intencionais se realiza apenas através da participação em 

sistemas simbólicos da cultura (BRUNER, 1997, p. 39). 
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 A inserção natural dos seres humanos nos sistemas simbólicos de cultura promove os 

sistemas culturais de interpretação. Bruner (1997, p. 40), propõe que: “é a cultura, e não a 

biologia, que molda a vida e a mente humanas, que dão significados às ações, situando seus 

estados intencionais subjacentes em um sistema interpretativo”. Isto ocorre através da 

linguagem, sob a forma de discursos, explicações lógicas e narrativas. 

Bruner (1997, p. 40) define a Psicologia popular e informa, se alguém preferir também 

pode chamá-la de “Ciência social popular, ou até mesmo, simplesmente senso comum”. No 

entanto, o termo usado neste trabalho será o que compõe o título da presente subseção, e 

também por ser a expressão de maior utilização por Jerome Bruner. 

Segundo Bruner (1997) em uma Psicologia de caráter Cultural não existe a 

preocupação com comportamentos e sim com as ações que devem se situar em um cenário 

cultural e em estados intencionais interligados entre seus participantes. A Psicologia Cultural 

é: 

Um dos mais poderosos instrumentos constitutivos, um conjunto de descrições mais 

ou menos conectadas, mais ou menos normativas, sobre como os seres humanos 

'pulsam' (sentem), como é a nossa própria mente e como são as dos outros, o que 

podemos esperar o que seja uma ação situada, quais os estilos de vida possíveis, 

como nos comportamos como eles. (BRUNER, 1997, p. 40). 

 

A partir dos enunciados brunerianos acima, percebe-se que a Psicologia popular é 

fruto da Psicologia Cultural, ambas se manifestam através dos sentimentos e comportamentos 

humanos. 

Bruner (1997, p. 41) define que a Psicologia popular se refere a um “sistema pelo qual 

as pessoas organizam sua experiência no mundo social, seu conhecimento sobre ele e as 

trocas que com ele mantém”. Em outras palavras, as pessoas organizam suas vivências na 

sociedade, obtém e exportam conhecimento.  O princípio organizador das experiências sociais 

é de natureza narrativa e não conceituais, não é necessário nem um método comprovadamente 

científico para que uma história retrate acontecimentos ou práticas sociais.  

As narrativas retratam memórias e são consideradas como determinantes para as 

experiências humanas, são constituídas, segundo (BRUNER, 1997, p. 43): “apenas quando 

são violadas crenças [estados intencionais] constituintes de uma Psicologia popular”. É 

através dela que as pessoas antecipam e julgam umas as outras, estabelecem conclusões sobre 

o valor de suas vidas [...]. Seu poder sobre o funcionamento mental e a vida humana é que ela 

(a Psicologia popular) provê o próprio meio pelo qual a cultura dá forma aos seres humanos 

segundo suas experiências.  
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Bruner (1997. p. 23), propõe que a Psicologia popular se baseia em qualquer 

Psicologia Cultural, considerando que a primeira está “imersa na cultura, ela deve se 

organizar em torno a esses processos produtores e utilizadores de significação que conectam o 

homem à cultura”.  Para que uma palavra expresse um sentido em uma determinada 

comunidade ou sociedade, o sentido precisa ser anteriormente compartilhado e muitas vezes 

institucionalizado (religiões, associações, cooperativas etc). Para que façam parte de um 

sistema simbólico cultural e produzam significados compreensíveis pelos membros que 

convivem com uma mesma cultura e interagem na mesma sociedade.  

  Segundo Vegini (2018, p. 8), “a Psicologia popular ou Etnopsicologia é um reflexo e 

relato cultural que faz os seres humanos pulsarem”. Inclui uma teoria da mente, da nossa 

própria e a dos outros, uma teoria da motivação e do repouso. Mas a Psicologia popular 

embora mude, não é substituível por paradigmas científicos, pois lida com a natureza, as 

causas e consequências daqueles estados intencionais (crenças, desejos, intenções, 

comprometimento) que a maior parte da Psicologia Científica descarta em seu esforço para 

explicar a ação do homem desde um ponto de vista que está fora da subjetividade humana 

(BRUNER, 1997).  

 Bruner (1997) também se refere à Psicologia popular, como não engessada, volátil, 

que se molda com as transformações sociais e diferenças culturais que um sujeito está 

submetido no decorrer de sua vida.  

 Diante disso, a volatilidade da Psicologia popular bruneana está sujeita ao fenômeno 

da diversidade cultural, devido à expansão urbana. Especialmente na América Latina, 

considerando que no começo do século XX, cerca de apenas 10% de sua população vivia na 

cidade, e no final do mesmo século ampliou-se para cerca de 70%. Vale ressaltar que o avanço 

das tecnologias de comunicações e Informações (TIC’s) e o fenômeno da globalização 

complementam a mesclagem ou hibridização ocasionada pela diversificação cultural. De 

acordo com (GÁRCIA CANCLINI, 2009, p. 285): 

 
Passamos de sociedades dispersas em milhares em milhares de comunidades rurais 

com culturas tradicionais, locais e homogêneas, em algumas regiões com fortes 

raízes indígenas, com pouca comunicação com o resto de cada nação, a uma trama 

majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma oferta simbólica heterogênea, 

renovada por uma constante interação do local com redes nacionais e transnacionais 

de comunicação. 

 

      Partindo do princípio que a Psicologia popular utiliza a natureza narrativa para 

organizar experiências e expor estados intencionais. Faz-se necessário a apresentação 

estrutural das narrativas, chamadas preliminarmente por Bruner (1997, p. 46) de propriedades 
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das narrativas: “como ela é, como difere de outras formas de discurso e de outros modos de 

organizar a experiência”. Diante disso, nas próximas subdivisões de seção serão apresentadas 

as propriedades brunerianas inerentes às narrativas tendo como fonte principal o livro Atos de 

Significação de Jerome Bruner ([1990], 1997). 

4.1.1 Propriedades da narrativa 

 

 Esta subseção apresenta as propriedades inerentes às narrativas, conceituadas por 

Bruner (1997) e reforçadas por outros autores com conceitos afins, devidamente citados no 

decorrer da seção. 

4.1.1.1 Sequencialidade 

 

 Bruner (1997) considera que as narrativas são fundamentais para a Psicologia popular 

e destaca, entre suas propriedades, a Sequencialidade Inerente às narrativas como primeira 

propriedade que por sua vez traz uma sequência singular (única) de eventos, estados mentais, 

acontecimentos entre pessoas (atores), sendo eles os promotores dos acontecimentos. Vale 

ressaltar que os eventos por si só não possuem significados próprios, apenas o lugar em que 

ocupam é que são determinantes para o enredo. Cabe ao intérprete perceber o conjunto de 

fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo, a fim de entender o 

significado de seus constituintes. 

 Conforme mencionado acima, a Sequencialidade é indissociável às narrativas, seja seu 

conteúdo constituído de fatos reais ou imaginários dispostos sequencialmente. 

 

4.1.1.2 Real ou imaginário 

 

A seguinte propriedade da narrativa está relacionada a seu caráter real ou imaginário, 

sem perder seu poder como história. “A indiferença da história à realidade extralinguística 

[externa à língua ou a narrativa] sublinha o fato de que ela tem uma estrutura interna ao 

discurso”. Ou seja, a sequência das sentenças ou fatos é o que determina o enredo da história, 

a organização mental e não a verdade ou falsidade delas. (BRUNER, 1997, p. 47). 

Seja a narrativa real ou imaginária, elas possuem similaridades, sendo narradas da 

mesma forma com sequencialidade dos acontecimentos. Bruner (1997) justifica que isso 
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ocorre devido ao hábito presente nas formas de narrativas que trazem marcas da maneira 

tradicional de contar histórias. 

Caldas (2001, p. 23), faz referência às narrativas quanto ao caráter “real” ao mencionar 

que há uma “concepção naturalizada da realidade”, principalmente nos últimos duzentos anos, 

influência da universalidade ocidental, tanto pela religião (cristianismo) quanto pelo 

capitalismo. A história pôde reproduzir ações vividas, o discurso real, ou seja, produzir 

acontecimentos verdadeiros em uma narrativa. Porém, Caldas (2001), afirma também que 

mesmo as histórias sendo consideradas reais, elas representam somente uma referência sobre 

o real. Exceto a sensação que tentam causar as mídias de fornecer uma impressão total da 

realidade. Para esses segmentos. 

 

[...] ali está tudo: ali está o próprio real ou pelo menos todos os acontecimentos que 

“valem a pena”: são substâncias: somos transformados em “espectadores da 

história” porque tanto a mídia quanto a história possuem o mesmo suporte lógico, a 

mesma certeza que ali está o real, a mesma visão de mundo, a mesma confusão entre 

discurso e realidade. (CALDAS, 2001, p. 23). 

 

 A confusão, entre discurso e a realidade presentes na história e na mídia, relatada no 

enunciado acima, muitas vezes ocasiona uma relação entre a excepcionalidade e o comum, 

que serão explicados abaixo. 

4.1.1.3 O excepcional e o comum 

 

A relação entre o excepcional e o comum (BRUNER, 1997) é um dilema para ser 

explicado. Tal relação se apresenta simultaneamente devido ao fato de serem indissociáveis, 

não é possível julgarmos algo excepcional (desvio, quebra da normalidade) se não existir o 

comum (usual). Essas propriedades são nitidamente percebidas nas estruturas narrativas 

pertencentes a uma Psicologia popular que: 

 

Focaliza o previsível e/ou usual na condição humana. Ela dota de legitimidade ou 

autoridade estes dois aspectos. Ainda assim, possui meios poderosos que têm como 

propósito interpretar o excepcional e o incomum de uma forma compreensível [...], a 

viabilidade de uma cultura é inerente à sua capacidade para resolver conflitos, 

explicar diferenças e renegociar significados comuns. (BRUNER, 1997, p. 49). 

 

Embora a cultura contenha padrões, ela também apresenta um conjunto de 

procedimentos interpretativos provocando o desvio dos padrões estabelecidos pelas crenças. 
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Diante disso, a Psicologia popular depende da narrativa e de sua interpretação para que sejam 

explicados os desvios ou violações de maneira compreensível. 

Bruner (1997) menciona que o “comum” é aquilo que se aceita como tácito44sobre os 

acontecimentos que envolvem uma determinada comunidade, comportamentos similares e 

apropriados ao meio na qual elas vivem, sem levar em consideração seus perfis pessoais, tais 

como: timidez, desinibição etc.... Quando os comportamentos se diferem do “comum”, 

provocam o surgimento de novos significados, causando desvios, que por sua vez remetem ao 

comportamento excepcional e perdem a canonicidade, ou seja, são violadas. Quando as 

pessoas são indagadas quanto aos seus comportamentos ‘incomuns’, normalmente existem 

razões que os justificam ou levam ao estado intencional (crença ou desejo).  

 

A história, além disso, será quase invariavelmente um relato de um mundo possível, 

no qual se faz com que a exceção encontrada de algum modo faça ‘sentido’ [...]. A 

função de uma história é encontrar um estado intencional que atenue ou pelo menos 

torne compreensível um afastamento de um padrão cultural canônico. É esta 

conquista que dá verossimilhança à história. (BRUNER, 1997, p. 50).  

 

 

 É importante relacionar o incomum ou excepcional a qualidade dramática das 

narrativas, ambas ocorrem através dos desvios de cânones.  

Essa relação a ser conferida na próxima seção. 

4.1.1.4 A narrativa e sua dramaticidade 

 

A narrativa e sua dramaticidade proposta por Burke (1945 apud BRUNER, 1997) é 

formada pelos seguintes elementos: ator, ações, metas, cenário e instrumentos. O ator através 

de suas ações segue em direção a uma meta em um determinado cenário que deve ser 

adequado aos instrumentos. Quando um dos elementos apresenta desequilíbrio ou quando as 

ações não estão diretamente relacionadas a metas, elas dificilmente são identificadas e ficam 

confusas. 

 Neste sentido o dramatismo enfatiza os desvios do canônico, apresentando 

consequências morais e afastamentos relacionados à legitimidade, ao compromisso moral, aos 

valores. As histórias então devem, necessariamente, relacionar-se ao que é moralmente 

valorizado, moralmente apropriado.  

 Sobre isso, Bruner (1997, p. 51), relata que as narrativas “se tornam verossímeis em 

relação a um problema moralmente explicado [...] contar uma história é inescapavelmente 

                                                           
44Algo que é implícito ou que está subentendido. 
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assumir uma posição moral, mesmo que seja uma posição moral contra as posições morais”. 

A posição moral manifesta variantes que também são explicadas na dualidade existente nas 

narrativas, que será exposta a seguir. 

 

4.1.1.5 A paisagem dual da narrativa 

 

Essa propriedade se apresenta, a partir de eventos e ações em um “mundo real”. 

Suposições da realidade ocorrem mentalmente na consciência dos protagonistas. Como por 

exemplo, ocorreu na história de Édipo e sua mãe Jocasta. Trata-se da maneira como os 

protagonistas interpretam a história. “[...] envolvendo tanto uma convenção cultural como um 

desvio [...], explicável em termos de um estado intencional individual, o que empresta às 

histórias não apenas a um estado moral, mas também epistêmico” (BRUNER, 1997, p. 51). 

O narrador onisciente que sabia sobre o que os seus protagonistas faziam no mundo é 

destronado com a narrativa modernista, considerando que: “A novela modera aguçou a 

sensibilidade contemporânea para o conflito inerente ao fato de duas pessoas tentarem 

conhecer o mundo “externo” a partir de diferentes pontos de vista [...] ilustra a extensão em 

que culturas históricas diferentes lidam com a relação entre duas “paisagens”. (BRUNER, 

1997, p. 51). 

A narrativa é um veículo comum da Psicologia popular. Ela está presente na fala 

inicial das crianças, com a ação e a intencionalidade humana.  

 
Ela intermedeia entre o mundo canônico da cultura e o mundo mais idiossincrásico 

dos desejos, crenças e esperanças. Ela torna o excepcional compreensível [...]. Ela 

retira as normas da sociedade sem ser didática. [...] ela pode até mesmo ensinar, 

conservar a memória, ou alterar o passado. (BRUNER, 1997, p. 52). 

 

A referência feita no enunciado acima sobre conservação de memória e alteração do 

passado remete à verossimilhança contida nas narrativas e presentes na relação ficção x 

empirismo, que será explicada na subseção seguinte.  

 

4.1.1.6 Narrativas ficcionais e empíricas 

 

             Nesta subdivisão de seção, Bruner (1997), faz referência ao item (4.2.1.2) 

mencionado anteriormente, relata que as narrativas ficcionais e empíricas não impõem 

precisamente características gramaticais ou lexicais que diferenciam histórias verdadeiras e 

imaginárias. O que fica claro é que a ficção adota uma “retórica real” para a obtenção de 

verossimilhança. 



74 

 

Para as narrativas da Psicologia popular, a utilização do que é verdade e o que é 

possível são indissociáveis em uma determinada narrativa. Por isso, podem causar confusão 

quanto ao que pertence ao mundo real e imaginário. Diante disso, Bruner (1997, p. 52), 

sentencia: “ou uma narrativa é uma “boa história” ou é realidade”? 

Para responder a esse questionamento Bruner (1997), relembra o sentido de mimese 

(recriação da realidade) que trata de reconstruir o que poderia ter ocorrido típico de narrativas 

de ficção colocando os acontecimentos em um universo mais amplo de possibilidades. 

Bruner (1997, p. 53) relembra que algumas “histórias” pertencentes à literatura se 

apresentam com “usos lexicais e gramaticais que enfatizam estados subjetivos, circunstâncias 

atenuantes, possibilidades alternativas”, apresentando-se de forma subjuntivizada, ou seja, 

apresentando um modo verbal que expresse dúvida, uma possibilidade, um desejo, ao invés de 

uma certeza. Isso marca uma história como “boa” em atendimento aos “estados intencionais”.  

 Para Bruner (1997), existem três possíveis hipóteses dos porquês as “histórias” 

subjuntivas são tão interessantes, a saber: 

 

 É mais fácil entrarmos em “histórias” multifacetadas do que as pré-definidas. Isso 

ocorre porque a necessidade de onipotência, que se manifesta na infância, acompanha 

os seres humanos psicologicamente toda vez que ouvem uma história. Podem-se 

substituir personagens, entrar na história, através da modelagem cultural da 

imaginação, podendo também apresentar “relatos de experiências reais”; 

 As narrativas possuem vozes e são vistas através da pessoalidade de cada ouvinte ou 

grupo de ouvintes. As histórias são viáveis para a negociação social, mesmo quando 

são divulgadas como verdadeiras, permanecendo nas entrelinhas um paralelo entre o 

real e o imaginário; 

 “É mais fácil conviver com versões alternativas da história do que conviver com 

premissas alternativas de um relato científico [...] preferimos o lado humano na 

produção de significados sem perder de vista a função negociatória e hermenêutica”. 

(BRUNER, 1997, p. 54). 

 

Seja uma narrativa fictícia ou empírica, ou ambas simultaneamente, ela se destaca por 

organizar experiências conforme será explicado a seguir. 
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4.1.1.7 A organização da experiência na narrativa 

  

A organização da experiência é um papel da Psicologia popular narrativizada, 

contendo, segundo Bruner (1997), o framing ou a esquematização e a regulação do afeto: 

A esquematização – auxilia na construção do mundo, segmenta eventos e é 

considerada de extrema importância para a sobrevivência da espécie humana. Quando as 

experiências não são organizadas esquematicamente, os eventos sofrem perdas. Vale lembrar 

que a estrutura de um acontecimento ou memória pode ser alterada em ajuste à canonicidade 

da sociedade e seus padrões institucionais. 

 

 A experiência do mundo social e a memória que dele temos são poderosamente 

estruturadas não apenas pelas concepções profundamente interiorizadas e 

narrativizadas da Psicologia popular, mas também pelas instituições historicamente 

arraigadas que uma cultura elabora para apoiá-las e coagi-las. (BRUNER, 1997, p. 

1997). 

  

 No que diz respeito à regulação do afeto, é necessária para não atrapalhar a 

organização da memória. Quando a afetividade não é moderada pode conduzir ao embaraço 

das recordações que são retóricas e auxiliam na reprodução do passado, que a depender do 

estado emocional do sujeito, pode ser ampliado ou reduzido. “O sujeito seguro se justifica, 

isto é, chega a uma racionalização, registrando mais detalhes [...], o sujeito hesitante é 

cauteloso [...] diminuindo, não aumentando os detalhes apresentados na experiência”. 

(BARLETT, 1932, p. 21 apud BRUNER, 1997, p. 57). 

A Psicologia popular narrativizada é representada pela organização da experiência, 

que é crucial para a sobrevivência do homem enquanto espécie, pois, foi através de 

esquematizações de experiências que ocorreu a viabilização da humanidade na construção do 

mundo, por meio do fluxo de métodos, possibilitou a caracterização de eventos a serem 

seguidos (BRUNER, 1997).  Diante disso, Mandler (1984), afirma que a memória é perdida 

quando não estruturada narrativamente. 

Para Bruner (1997), a narrativa é a representação da memória através da 

esquematização da experiência. Todavia, quando falamos de memória ou ela será individual, 

refletindo características indenitárias, ou grupais, refletindo características coletivas. Diante 

disso, surgiu a necessidade de uma breve conceituação do termo “memória” e sua relação com 

os termos adjacentes, “identidade”e “cultura”, dispostos na subseção a seguir. 
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4.1.1.7.1 Memória, identidade e cultura  

 

Assim como a identidade de um sujeito, a memória pode ser representada por “uma 

cultura, que, por definição, é aquilo que aprendemos socialmente ou, em termos mais 

complexos, é o conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes 

etc. que distinguem um grupo social de outro.” (VEGINI, V; VEGINI, R. L., 2016, p. 21). A 

partir do enunciado percebe-se que os estados intencionais brunerianos estão diretamente 

ligados à cultura e ajudam na construção da identidade. 

A memória remete a lembranças que não tratam somente do reviver, mas reconstruir o 

passado com ideias atuais. O inconsciente de cada sujeito refaz as ocorrências passadas, 

considerando que as pessoas mudam com o tempo, as concepções mudam, elas amadurecem, 

alteram-se as ideias e os pensamentos quanto à realidade e valores. “O simples fato de 

lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e 

propõe sua diferença em termos de ponto de vista.” (BOSI, 1994, p. 55).  

Ainda sobre o conceito de memória é interessante mencionar que quando um 

determinado grupo tradicionalmente relembra fatos similares, isso é chamado por Halbwachs 

(1996) de memória coletiva proveniente de cada sociedade. 

Além da memória coletiva, o autor que a definiu mencionou também sobre a memória 

individual. Ela é a única considerada como original devido ser gerada por uma testemunha do 

fato, a pesar de não reproduzir exatamente o evento acontecido. A memória coletiva seria, 

conforme menciona (FERREIRA NETTO, 2008, p. 29): o “resultado da construção da 

memória individual relatada por membros de uma determinada comunidade que 

testemunharam os mesmos acontecimentos”. Em vista disso às memórias são indissociáveis, 

não há memória coletiva sem que primeiro os sujeitos tenham experienciado fatos individuais.  

No acesso a eventos passados, tanto na memória individual quanto na coletiva exigem 

reinterpretações do referencial definido coletivamente. “Essa reinterpretação possibilita, por 

sua vez, a variação das mesmas, estabelecendo narrativas que nem sempre se superpõe. ” 

(FERREIRA NETTO, 2008, p. 33). Elas se adaptam as necessidades momentâneas dos 

narradores e pelas restrições individuais, somente as memórias narradas por seus 

protagonistas são pessoais. 

Para Hume (2009, p. 293), “a memória não apenas revela a identidade, mas também 

contribui para a sua produção, ao produzir a relação de semelhança entre as percepções”. Os 

sujeitos se constituem a partir da soma de suas experiências, ou seja, passado mais presente. 
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 A produção da identidade pessoal é um dos papeis sociais, destacando-se a utilização 

da linguagem, de uma maneira geral, dentre elas a utilização das narrativas que “podem ser 

tratadas como estratégia principal desse processo” (FERREIRA NETTO, 2017, p. 172).  

 As identidades são culturais por serem frutos da sociedade, pois conforme (HALL, 

2003 p. 8): “[...] surgem de nosso ‘pertencimento’ as culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e, acima de tudo, nacionais”. Formam-se através de relações sociais no qual os 

sujeitos estão inseridos. 

 Na modernidade, as culturas nacionais, na qual, os sujeitos nascem promovem suas 

identidades culturais representadas através da “articulação social da diferença, da perspectiva 

da minoria, e uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos 

hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação histórica. ” (BHABHA, 

1993, p. 20-21). 

 As identidades culturais também se moldam por meio do fenômeno da hibridização 

que são: “processos socioculturais nas quais estruturas ou práticas discretas, que existem de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (GÁRCIA 

CANCLINI, 2009, p. XIX). 

 A partir do exposto, notou-se que as narrativas podem organizar experiências, expor 

memórias, culturas e até mesmo revelar identidades. Mas isso só é possível através do 

relacionamento das histórias com a linguagem.  Diante disso apresenta-se essa importante 

relação na próxima seção. 

 

4.1.1.8 A narrativa e sua relação com a linguagem  

 

 As narrativas, além de apresentarem enredos dramatizadores, históricos ou 

diacrônicos, dente outros, elas também são um meio de utilizar a linguagem. Segundo Bruner 

(1997, p. 57), “em grau notável, ela confia no poder dos tropos da metáfora, metonímia45, 

sinédoque46 etc. “Graças a essas funções de linguagem, as narrativas garantem a interligação 

entre o excepcional e o comum”. Acerca disso, Bruner (1997) relembra que a mimese é 

nomeada como a representação metafórica da realidade. 

 Bruner (1997 p. 58), também enfatiza que:  

                                                           
45Figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma 

significação que tenha relação objetiva, de contiguidade, material ou conceitual, com o conteúdo ou o referente 

ocasionalmente pensado. 
46A sinédoque é uma figura de linguagem caracterizada pela substituição de um termo por outro, ocorrendo uma 

redução ou ampliação do sentido desse termo. 
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O [...] ato de discurso implicado na ‘narração de uma história’, seja ela vivida ou 

imaginada, adverte o espectador que seu significado não pode ser estabelecido [...] 

relacionando significado e referência. 

 

As histórias são interpretadas pela verossimilhança, ou seja, por sua semelhança com a 

verdade. A interpretação dos significados considerados é metafórica e sensível ao contexto.  

Diante disso, elas estão relacionadas à cultura, e se apresentam nas narrativas de sua 

Psicologia popular. 

 Bruner (1997, p. 58), explica que os significados nem sempre foram sensíveis ao 

contexto no início do século XX. Os filósofos anglo-americanos ignoravam o “psicologismo” 

por ser “subjetivo, privado, sensível ao contexto e idiossincrásico47”, acreditavam no 

“pensamento puro”, ou seja, pensamentos incorporados a proposições partilhadas 

publicamente sob a análise lógica para que não houvesse divergências de significados. 

Adotaram a lógica formal, mesmo descontextualizada e consideravam como problema central 

determinar significados da forma como eram escritas. No qual estabeleciam referência e 

sentido aos significados. 

 A referência determinava a verdade da sentença que só poderia ser verdadeira ou falsa, 

concordassem ou não. Considerava-se o significado em sua maioria como algo sólido, 

independente da particularização de qualquer sentido. A cerca do assunto, Bruner (1997), 

menciona que a lógica formal não se desenvolveu. Acredita-se que foi devido à 

descontextualização das sentenças e o rigor na análise de significados que era a tradição da 

lógica formal.  

Muitos psicólogos, linguistas, antropólogos e um número crescente de filósofos se 

queixaram de que a dependência do significado em relação às condições de 

“verificação” deixou virtualmente intocado o conceito humano mais amplo do 

significado relacionado ao uso. Conduzidos por teóricos dos “atos de discurso” 

(BRUNER, 1997, p. 59). 

 

 A partir das últimas décadas do século XX, os estudiosos da mente focaram em 

restaurar o significado a partir de seu contexto.  

 

A compreensão passou a depender da “possibilidade de locutor e ouvinte 

compartilharem um conjunto de convenções para comunicar diferentes tipos de 

significado. Nem se limitam esses significados a questões de referência e verdade. 

(BRUNER, 1997, p. 59). 

 

                                                           
47Idiossincrásico é um adjetivo que se refere à idiossincrasia, que é a maneira de ver, de sentir e de reagir, 

própria de cada pessoa. É uma forma incomum de se portar perante a sociedade (SIGNIFICADOS, 2018).  
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 Inicialmente as máximas convencionais foram consideradas limitadas devido à 

“brevidade, relevância perspicácia e sinceridade das trocas conversacionais”. (GRICE, 1983 

apud BRUNER, 1997, p. 59). A partir dessas definições, considerou-se que o significado 

viola essas máximas griceanas e além de convencional passou a ser cultural. Devido a isso, 

Bruner (1997), propõe que a produção de significados seja central para a psicologia cultural, 

denominando-a como revolução cognitiva48 revigorada. Para ele, o significado é entendido 

através da reconexão de convenções linguísticas a convenções inerentes à cultura. 

 O conceito de narrativa bruneriano é estabelecido, a partir da compreensão dos 

fenômenos culturais, “as pessoas não lidam com um texto sentença por sentença. Elas 

esquematizam eventos e sentenças em estruturas maiores [que] fornecem um contexto 

interpretativo para os componentes que elas abrangem”. (BRUNER, 1997, p. 60). 

 

4.1.1.8.1  A importância do significado para as narrativas 

 

O significado é intrínseco à linguagem narrativa. Diante disso, Bruner (1997) 

menciona que desde muito jovens os seres humanos começam a produzir significados 

narrativos. É um fenômeno culturalmente intermediado que depende da existência prévia de 

um sistema compartilhado de símbolos. “Seu entendimento depende do compartilhamento, 

entre locutor e ouvinte de um conjunto de convenções para comunicar diferentes tipos de 

significado, nem se limitam esses significados a questões de referência e verdade” (BRUNER, 

1997, p. 59).  

A respeito dos significados são idiossincrásicos, Bruner (1997, p. 44) menciona que: 

os desejos podem nos levar a encontrar significados em contextos onde outros poderiam não 

encontrar”.  

No entanto, muitos significados fazem parte de padrões sociais ou matrizes 

institucionalizadas, em que: 

 

As sociedades constituem para impor uma versão particular do que constitui a 

realidade. Eles são significados culturais que orientam e controlam os nossos atos 

individuais [...]. A personalidade em si é um conceito constituinte da nossa 

Psicologia popular. (BRUNER, 1997, p. 43). 

                                                           
48Revolução Cognitiva é a designação do movimento intelectual que iniciou uma nova área de estudos conhecida 

como ciência cognitiva. De outra forma, um novo movimento chamado de segunda revolução cognitiva enfatiza 

a importância das práticas discursivas para os processos mentais humanos. Vasconcellos, S.; Vasconcellos, C. 

(2017).  

 “Idiossincrásico é um adjetivo que se refere à idiossincrasia, que é a maneira de ver, de sentir e de reagir, 

própria de cada pessoa. É uma forma incomum de se portar perante a sociedade” (SIGNIFICADO, 2018). 
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Para finalizar a respeito da compreensão de significados, acredita-se que só seremos 

capazes de interpretar os significados e sua produção, se formos capazes de identificar “a 

estrutura e coerência dos contextos mais amplos nos quais significados específicos são criados 

e transmitidos”. (BRUNER, 1997, p. 60). 

A seguir será apresentada a seção que analisará os objetos de estudo, com base no 

aporte teórico apresentado. 

 

4.2 INSTRUMENTOS MENTAIS DE CONSTRUÇÃO DA REALIDADE: a narrativa 

bruneriana. 

  

 Antes de Bruner (1991) descrever como a narrativa serve de instrumento mental para a 

construção da realidade, descreve a busca dos seres humanos pelo “verdadeiro”. Inicia pelo 

Iluminismo, passa pelos empiricistas (teóricos da aprendizagem Norte-americana), que 

acreditavam na interação da mente com a natureza externa, buscavam em suas mentes os 

princípios da razão verdadeira. O propósito dos empiricistas e racionalistas era alcançar a 

“realidade”, imutável, estática, apenas aguardando por ser descoberta. Segundo (BRUNER, 

1991, p. 1): 

Ambas explicaram o desenvolvimento mental de uma maneira mais ou menos linear 

e uniforme a partir da incompetência inicial na apreensão da realidade para uma 

competência final, num caso, atribuindo esse procedimento ao funcionamento de 

processos internos de organização mental.   

 

 

 Bruner (1991) explica que em meados do sec. XX, a psicologia seguiu os preceitos 

enfatizados acima, sendo bem mais influenciada pelo racionalismo e empiricismo do que 

outras correntes que existiam concomitantemente na época. Posteriormente, mas ainda no 

mesmo século, Piaget tornou-se porta voz do Racionalismo tradicional (o Clássico). 

 

Ao discutir a universalidade de uma série de estágios invariantes no 

desenvolvimento, cada um com seu próprio conjunto de operações lógicas inerentes 

que sucessiva e inexoravelmente levavam a criança a construir uma representação 

mental do mundo real, de maneira semelhante ao cientista dedicado, imparcial. 

(BRUNER, 1991, p. 1). 

 

 No entanto, houve ajustes importantes do “ponto de vista” piagentiano entre os quais o 

de que o desenvolvimento do conhecimento da realidade não é unilinear, não ocorre de 

maneira lógica, como se pensava. O domínio de uma tarefa não garante o domínio de todas. 
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Conhecimento e habilidade são desenvolvidos especificamente através de estudos 

diferenciados, sendo agregados às ferramentas culturais da humanidade (BRUNER, 1991, p. 

2) enfatizou que: “poucas pessoas dominam a gama completa de ferramentas: nós crescemos 

inteligentes em certas esferas e permanecemos incompetentes em outras, cujas ferramentas 

pertinentes não fomos “apresentados”.  

 Segundo Bruner (1991), o conhecimento agregado às ferramentas culturais, é 

transferido entre gerações de um mesmo grupo de descendentes através da ‘universalidade do 

conhecimento’ e da ‘translatabilidade’ universal que promovem a transmissão de 

conhecimento entre culturas diferentes. A ‘construção da realidade’ se baseia sobre este 

‘ponto de vista’, que se restringia inicialmente em transferência de conhecimento lógico-

científicos, dentre eles: o matemático, por exemplo. Quanto às Ciências humanas, pouco se 

estudava com relação à transmissão de conhecimento, reconhece Bruner. 

 Bruner (1991), afirma que as narrativas também são uma forma de transmissão de 

cultura e de conhecimento, herdadas dos antepassados, adotando as mesmas ferramentas 

culturais. Aliás, “a cultura consiste em diversos conjuntos de características adquiridas. Uma 

cultura é a forma distinta (de outras) de fazer as coisas que caracterizam uma dada 

comunidade” (GELLNER, 1992, p. 3).  No que diz respeito a conjuntos de características 

adquiridas, exemplifica-se a cultura do café, seus métodos e técnicas são transmitidos 

culturalmente por produtores que adotam tal item em suas produções. 

 É importante lembrar que o conceito de cultura é amplo e existem outros símbolos que 

a representam em um determinado grupo social. Dentre elas, a língua “e outros sistemas 

simbólicos, intermedeiam o pensamento e colocam seu carimbo em nossas representações da 

realidade” (BRUNER, 1991, p. 3). Tais representações utilizam-se principalmente a:  

 

 [...] forma de narrativas: história, desculpas, mitos, razões para fazer e para não 

fazer, e assim em diante. A narrativa é uma forma convencional, transmitida 

culturalmente [...]. Assim, narrativas são uma versão de realidade cuja aceitabilidade 

é governada apenas por convenção e por ‘necessidade narrativa’, e não por 

verificação empírica e precisão lógica, e, ironicamente, nós não temos nenhuma 

obrigação de chamar as histórias de verdadeiras ou falsas”. (BRUNER, 1991, p. 4). 

 

As narrativas orais podem manifestar padrões culturais pré-estabelecidos, sendo “[...] 

uma das possibilidades estratégicas mais comuns e eficazes de manipulação institucional de 

comportamentos”. (VEGINI, V; VEGINI, R, 2016, p. 88). 

Aproximadamente uma década antes de Bruner publicar seu ensaio “A construção 

narrativa da realidade” (BRUNER, 1991, p. 5), os psicólogos começaram a perceber que as 
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narrativas não representavam somente a realidade, mas, ajudavam a construí-la. A partir daí 

ocorre uma mudança paradigmática. Os estudos brunerianos são reflexos do que já ecoava nas 

ciências humanas e não mais somente na psicologia, na antropologia, na linguagem e sua 

filosofia. No entanto, foi a ‘revolução cognitiva’ que trouxe a perspectiva da ‘construção da 

realidade’ para as ciências humanas.   Diante desta premissa, serão apresentados cinco 

traços ou características de Bruner (1991), divididas por Ferreira Netto (2008), em dois níveis: 

baixo49 e alto. Mas, nesta dissertação será dado ênfase apenas nas de nível alto, considerando 

as fortes características subjetivas/culturais existentes nas narrativas analisadas, dessa forma 

apresentam fenômenos que atuam indiretamente sobre a realidade e são gerados, a partir da 

existência da própria narrativa (Type [um fenômeno genérico], top-down [de cima para 

baixo], dedução, (FERREIRA NETTO, 2008, p. 53) citado por Vegini (2016)50. As 

características de nível alto distribuem-se em: Diacronicidade Narrativa; Vínculos de Estados 

Intencionais; Composicionalidade Hermenêutica; Canonicidade e Violação; Normatividade; 

cuja a preocupação central, segundo Bruner (1991, p. 5), “não é como o texto narrativo é 

construído, mas como ele opera como um instrumento mental de construção de realidade. ” 

Ou seja, a veracidade ou não dos fatos narrados sempre refletirá alguma realidade. Por traz de 

um “mentira”, ficção e/ou verossimilhança existe um motivo mental (real) que ocasionou a 

inverdade dos fatos. Seja ele, para obter alguma vantagem ou por esquecimento. Essas 

questões ajudam a construir a realidade dos sujeitos, demonstram suas identidades. 

Nas subseções a seguir, serão apresentadas as características brunerianas, nesta 

dissertação restringidas para aquelas que Ferreira Netto (2008) classifica como “nível alto”. 

 

4.2.1 Diacronicidade Narrativa 

 

 A Diacronicidade ocorre em uma narrativa quando há sucessão de eventos no decorrer 

do tempo, nem sempre cronológicas, como é o caso das tragédias e das farsas, e por isso ditas 

‘não-temporais’. De acordo com Bruner (1991, p. 6), “É o tempo cuja significação é 

determinada pelo significado atribuído aos eventos em seu próprio ritmo”, ou seja, trata-se de 

um tempo subjetivo que não se restringe a temporalidade real. Não é medido em horas, evento 

por evento, podem ser narrados em uma ordem inversa, a depender do E-N. 

                                                           
49 “As características de nível baixo atuam de forma concreta, diretamente sobre os elementos da narrativa e 

sobre fatos próprios da enunciação e de suas referências (token, bottom-up, indução)”. (FERREIRA NETTO, 

2008, p. 53) 
50Slides apresentados em sala de aula no mestrado acadêmico em Letras turma: 2016/2. 
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Para (FERREIRA NETTO, 2008, p. 61), a utilização de mecanismos da linguagem tais 

como: verbos que determinam, presente, passado e passado remoto são marcadores temporais 

que corroboram para a Diacronicidade Narrativa. Além dos verbos, existem outros 

marcadores temporais que emergem nas narrativas, a saber: 

 

 Há muitas convenções para expressar a duração de sequências narrativas num 

mesmo discurso, como retrospectos, flashbacks e flashforwards, sinédoques 

temporais, e assim em diante. Como adverte Nelson Goodman, a narrativa inclui um 

conjunto de maneiras de construir e de representar a ordem sequencial, diacrônica, 

de eventos humanos, dentre os quais a sequência de orações em “estórias51” escritas 

ou orais é somente uma dessas maneiras. (BRUNER, 1991, p. 6). 

 

 

 A própria forma de leitura das ‘estórias’ da esquerda para a direita, de baixo para cima 

corrobora, segundo Bruner (1991), para a temporalidade narrativa. Ferreira Netto (2008) 

considera a diacronicidade pertencente ao nível alto, por tratar de fenômenos subjetivos à 

narrativa, tomada como um fenômeno externo, que caminha numa mesma direção, de forma 

linear.  

 Vale lembrar que a diacronicidade presente nas narrativas promove um acúmulo de 

experiências que auxiliam no estabelecimento de “vínculos de estados intencionais”, cuja 

explicação vem a seguir. 

4.2.2  Vínculos de estados intencionais 

 

Esta característica retrata pessoas que fazem parte de um determinado cenário social e 

possuem crenças, desejos, teorias, valores, convicções etc. São os constituintes de estados 

intencionais que por sua vez, não determinam completamente a história. Segundo Bruner 

(1991, p. 7), o desenrolar de uma narrativa, contém, “em alguma medida, a intervenção que 

deve estar sempre presente no relato e pressupõe uma escolha, um elemento de liberdade”. Os 

estados intencionais estão relacionados com as emoções e a percepção das personagens que 

justificam suas atitudes, a partir de sentimentos quando cometem algum desvio ou violação de 

algum padrão institucionalizado, canônico ou normativo. A razão determina a interpretação 

dos acontecimentos e não as causas. 

                                                           
50Empregava-se a forma estória quando a intenção era se referir às narrativas populares ou tradicionais não 

verdadeiras, ou seja, ficcionais. 
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 Vegini, V.; Vegini, R. e Ferreira Netto (2014, p. 127), relatam que a aventura é marca 

registrada do “vínculo de estados emocionais, de se voltar ao ponto inicial, retomando a 

normatividade pedida” da narrativa apresentada. 

Ferreira Netto (2008) converte a expressão ‘intencionais’ nomeada por Bruner (1991), 

para ‘emocionais’, considerando que as ações decorrentes da característica em questão 

retratam emoções de maneira geral, que além do desejo, destaca as frustrações, os rancores, a 

melancolia, as satisfações. Enfim, todas as ações inerentes ao sentimento humano pertencem a 

uma determinada cultura. O conhecimento do contexto cultural é de extrema importância para 

a compreensão dos fatos de um estado intencional, ou seja, a cultura representa o próprio 

vínculo aos estados intencionais ou emocionais presentes em um determinado grupo, que são 

transmitidas socialmente principalmente por meio de narrativas.  

É importante lembrar que a cultura não determina somente os vínculos de estados 

intencionais, ela também influencia diretamente a interpretação de um determinado assunto. 

Diante disso, a cultura interfere também, e grandemente na “Composicionalidade 

Hermenêutica”, característica bruneriana a ser descrita na próxima subseção.  

 

4.2.3 Composicionalidade Hermenêutica 

 

 Antes da representação do que é a Composicionalidade Hermenêutica exposta por 

Bruner (1991), que considera essa característica como parte integrante de uma narrativa, será 

necessário explicar alguns detalhes de suas propriedades. O termo hermenêutico implica em 

um texto ou algo similar pelo qual alguém tenta expressar um significado e outro tenta 

entender o significado. Obviamente isso gera uma diferença entre o que o texto expressa 

enquanto mensagem e o que ele poderia significar e isso pode provocar variação na 

interpretação da mensagem. A interpretação hermenêutica é levada em consideração quando 

não há uma maneira empírica de assegurar a “verdade” em um texto. A melhor forma de fazer 

é empregar uma, análise hermenêutica que dará uma explicação intuitiva sobre o texto como 

um todo. A grande característica do chamado círculo hermenêutico é mostrar a “justeza” da 

interpretação do texto, após outras leituras, não ocorrendo dedução racional e nem prova 

empírica cujo processo é explicado pelas relações históricas e as partes constituintes.  

 Bruner (1991, p. 8), também menciona que: 
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As explicações dos protagonistas e dos eventos que constituem uma narrativa são 

moldadas em termos de uma história ou de um enredo hipotético que “contém” 

todos esses itens. Ao mesmo tempo, o “todo” (a história hipotética mentalmente 

representada) depende em sua formação de uma provisão de partes componentes 

possíveis. Neste sentido, como já notamos, partes e todo em uma narrativa se 

apoiam um no outro para sua viabilidade. 

 

  O círculo hermenêutico depende das partes de uma narrativa que precisam fazer 

referência a um todo. As partes e o todo precisam caminhar juntos para que haja compreensão 

da história narrada. Acerca disso, Bruner (1991, p. 8 – 9), menciona que: “a compreensão de 

narrativas é uma das habilidades mais precoces que aparecem nas crianças e é a forma de 

organizar a experiência humana mais largamente utilizada”. 

 Para que uma história seja relevante, não basta apenas ser contada, precisa ser narrada 

de maneira eficaz, descartando a possibilidade de outras interpretações, com “sedução 

narrativa” para que haja envolvimento do I-O. Se essa sedução não é alcançada, haverá a 

“banalização narrativa”, quando uma narrativa é tão corriqueira na sociedade que ocorre de 

maneira canônica sem violações, ou seja, com regularidades esperadas. (BRUNER, 1991). 

  A interpretação pode ter mais haver com o contexto do que com o texto, mais com as 

condições do contar, lugar, momento ou até mesmo da intenção que o E-N aplica as NOEP, 

permitindo ao I-O, distinta interpretação, por não fazer parte do mesmo meio social. Porém, 

Bruner (1991, p. 10), relata que “um segundo aspecto referente ao contexto é a questão do 

conhecimento partilhado – tanto do contador de histórias quanto do ouvinte, e como cada um 

interpreta o conhecimento partilhado do outro”. Esse enunciado mostra a importância da troca 

e disseminação de conhecimento que certamente reflete nas práticas sociais sendo 

transmitidos aos sujeitos a cada geração que através dos tempos dividem seus aprendizados de 

acordo com seus contextos socioculturais. 

  Os distintos contextos e interpretações provocam novos sindicados ou sentidos a um 

texto e/ou enunciado seja oral ou escrito. Sobre esse assunto, Koch (2015, p. 19) diz ser o 

homem, um: 

“Caçador de sentidos” e informa que o modelo hermenêutico é um dos modelos 

interpretativos, [cujo] [...] sentido não está lá, mas aqui. É um construto a ser 

engendrado no processo interpretativo, criado pelo intérprete, de acordo com as suas 

circunstâncias e os seus propósitos, sua bagagem, seus pontos de vista etc.  

 

 Para Ferreira NETTO (2008), a Composicionalidade Hermenêutica é a interpretação 

gestáltica de uma sequência de eventos não necessariamente conectados entre si formando 

consequências inesperadas que tendem a finalizar-se previsivelmente. Segundo Vegini, V; 

Vegini, R., e Ferreira Netto (2014), a Composicionalidade Hemenêutica representa a 
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manutenção da identidade do indivíduo. Seja pela influência religiosa, familiar ou das 

instituições que se estabelecem na vida social dos sujeitos. 

 A Composicionalidade Hermenêutica é o efeito das: 

 

Sequências de normas e retornos a um estado inicial/fundamental, isto é uma 

sequência de emoções de segurança e conforto devida a “normatividade”, seguida de 

medo e frustração devida a “canonicidade e violação”, com estimulação agradável, 

ou satisfação da fuga assegurada de retorno (aventura devida a vínculos de estados 

emocionais.  (FERREIRA NETTO, 2008, p. 62). 

 

 O enunciado acima evidência que as características brunerianas de nível alto estão 

entrelaçadas causando consequências entre si. Como é o caso da canonicidade, por representar 

padrões sociais ou institucionais preestabelecidos, também representa um papel importante na 

composição hermenêutica. 

4.2.4  Canonicidade e Violação 

 

 A Canonicidade e Violação não é mera coadjuvante entre as características 

brunerianas de caráter subjetivo. Segundo Bruner (1991), esta característica não apresenta 

simplesmente uma sucessão de fatos dispostos cronologicamente (Diacronicidade), com 

particularidade e/ou organização de estados intencionais, a pesar da importância dessas 

características, o que determina ser uma história, narrativa é a existência de um enredo que 

contenha comportamentos canônicos (situações corriqueiras) que sejam violadas. “Violações 

de cânones, como os enredos violados, são muitíssimo tradicionais e são fortemente 

influenciados pelas tradições narrativas”. (BRUNER, 1991, p. 11).  

As violações são facilmente identificadas, são fatos que promovem ápices tais como 

traições, injustiças, acidentes, tragédias, fortes comoções. Uma boa história irá depender de 

seu contador que poderá inovar ao narrar história e sua violação, a partir da apresentação de 

novos ‘pontos de vista’.  

Bruner (1991) relata sobre o mérito laboviano sobre a explicação linguística da 

estrutura narrativa uma vez que foi proposta a noção de sucessões irredutíveis de orações. Do 

início ao fim, a sucessão de orações se faz presente ao se narrar histórias, até mesmo na língua 

de sinais.  

 Para Vegini, Vegini, e Ferreira Netto (2014), a Canonicidade e a Violação refletem a 

fuga da normalidade, característica descrita a seguir. 
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4.2.5 Normatividade 

 

  O discurso narrativo gira em torno da violação de ações convencionais estabelecidas 

culturalmente perante a sociedade que as mantém. Para que isso ocorra é necessário que exista 

um padrão, ou seja, uma normatividade que ao ser quebrada causa problemas. Segundo 

Bruner (1991, p. 15), “desde Aristóteles até aos chamados gramáticos narrativos, todos 

concordam que uma história gira em torno de uma violação de legitimidade, as diferenças de 

como a noção de violação é concebida revela [...] diferentes ênfases culturais”. 

  A normatividade não é simplesmente uma característica, possui um perfil único, 

segundo Bruner (1991, p. 15): 

 

Ela varia conforme as preocupações do momento e das circunstâncias que cercam 

sua produção. Nem se requer da narrativa, a propósito, que os problemas com que 

lida sejam solucionados. A narrativa, eu acredito, é projetada mais para conter 

esquisitices do que para solucioná-las. Não tem que “dar certo”. 

 

 Vegini, V, Vegini, R. e Ferreira Netto (2014), mencionam que a normatividade rege o 

princípio básico da variação e transformação nas narrativas. Ou seja, sem padrões regulares 

não se conhecem os desvios, percebe-se os acontecimentos inesperados quando se habitua a 

um padrão. 

Segundo Ferreira Netto (2008), a fuga excessiva da normatividade leva o indivíduo à 

necessidade de retorno a sua zona de conforto, ou seja, a normatividade perdida, o que garante 

a identidade individual, fruto da Composicionalidade Hermenêutica. Ao mesmo tempo, sair 

do convencional mexe com os desejos, emoções das pessoas, o que remete aos vínculos de 

estados intencionais discutidos anteriormente. Vale lembrar que não é à toa que Ferreira Netto 

(2008), relata que as características brunerianas presentes em narrativas passam por uma 

transformação, ou seja, as características estão em sua maioria, interligadas e fazem parte da 

identificação de cada narrador. 

 No entanto, não são somente as características que promovem a construção da 

realidade em narrativas (BRUNER, 1991), estão interligadas; também existe uma relação 

próxima e de similaridade com os instrumentos culturais presentes na Psicologia popular 

estudada por Bruner (1997) e explicitada na seção procedente. 
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5 ANÁLISE  

 

 A partir das entrevistas não estruturadas que deram origem as NOEP coletadas em 

pesquisa de campo, os participantes foram situados dentro da história do município de 

Ariquemes e também se ilustrou a caracterização dos narradores e a ocorrência de eventos 

similares e dissimilares nas histórias narradas.  

 Analisou-se como a Psicologia popular age enquanto instrumento cultural nas NOEP, 

através das propriedades inerentes às narrativas (BRUNER, 1997) descritas entre as subseções 

4.2.1.1 a 4.2.1.8 do aporte teórico. 

 Investigou-se a construção da realidade dos produtores rurais de Ariquemes, a partir 

das características brunerianas de nível alto distribuídas no aporte teórico entre as subseções 

4.3.1 a 4.3.5 do texto dissertativo, nominadas por Bruner (1991), classificadas por Ferreira 

Netto (2008), explicitadas por Vegini (2016) e mencionadas por Vegini, V., Vegini, R. & 

Ferreira Netto (2014). 

 Ao final da análise foi feito um comparativo entre a Psicologia popular e a construção 

da realidade bruneriana.  

 

5.1 OS NARRADORES DENTRO DA HISTÓRIA. 

 

Com base nas informações coletadas com as pessoas que fizeram parte da amostragem 

da pesquisa, foi levantado um conjunto de informações muito interessante e que ajuda a 

contemplar a História de Rondônia e de Ariquemes apresentadas anteriormente. 

 Os cinco narradores são migrantes, naturais do Sul (Paraná), do Sudeste (Espírito 

Santo), do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) e do Nordeste (Bahia), chegaram ao Estado 

durante o período agropecuário e consequentemente no período de extração de cassiterita 

(NASCIMENTO, 2009, p. 1), vieram em busca de terras e melhores condições econômicas, 

devido a propagação governamental quanto a necessidade de “ocupação da Amazônia” e 

consequentemente de todo o Estado de Rondônia (SCHRODER, 2008). Apesar do incentivo 

governamental, os narradores não tiveram vida fácil, trabalharam muito e a maioria teve que 

comprar suas terras. Desses, apenas um recebeu doação de terra do INCRA. Segundo Oliveira 

(2005), devido à grande demanda, nem todas as famílias que vieram em busca de terras 

conquistaram gratuitamente, principalmente aquelas que chegaram posterior à década de 70.  
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Todos usaram a BR – 364 como rota de migração e se estabeleceram em Ariquemes, 

cidade que nasceu como uma estação telegráfica da Comissão Rondon (OLIVEIRA, 2005, 

57). 

 Conforme foi mencionado nos Procedimentos Metodológico os narradores foram 

nomeados de maneira fictícia. 

“Cupuaçu” carrega consigo um histórico de migração. Seus pais migraram do estado 

de Minas Gerais em busca de terras para o norte do Paraná onde ele nasceu. Depois ele 

migrou para Campinas – SP em busca de trabalho. Dez anos depois ele migrou novamente, 

dessa vez para o centro-sul de Rondônia (Nova Brasilândia D´Oeste) em 1987 em busca de 

terra para cultivar. Em 2004 ele migrou para Ariquemes onde reside até os dias atuais.  

“Acerola” embora tenha migrado fora do período do Programa de Integração Nacional 

relatado por Alvares-Afonso (2008) onde pessoas do Mato Grosso do Sul emigraram para a 

região, esse narrador pode ser considerado um desses migrantes que veio para a região em 

1989, com os mesmos objetivos (a busca por terra) ainda que tardiamente.  

Três anos após ter terminado a abertura da BR – 364 em 1969, ano de criação do 

INCRA (OLIVEIRA, 2005, p. 66). O E-N “Banana” chegou a Rondônia acompanhando à 

família. Assim como os outros narradores, veio em busca de terras no auge das doações de 

terras rondonienses pelo Governo Federal, sendo o único entre estes que conseguiu uma terra 

doada pelo INCRA. Este pode ser considerado como um participante do período agropecuário 

desde o início e até os dias atuais tem a sua atividade econômica ligada ao motivo que fez 

com que sua família imigrasse para a região “a busca pela terra”.  

No caso do narrador “Graviola”, é baiano, chegou a Rondônia no ano de 1984, 

acompanhando a família bem no ápice do período da lavoura de cacau e chegou a se aventurar 

como garimpeiro e ajudou a construir a História de Rondônia vivendo os períodos de Glória e 

Decadência tanto da atividade cacaueira quanto mineradora no município de Ariquemes. 

Segundo Lopes (2013, p. 44) e Nascimento (2009, p. 1). 

A pluralidade cultural da região é confirmada com o caso do “Limão”. Vindo do 

estado de Espírito Santo, chegou a Rondônia com apenas 12 anos (em 1985) acompanhando a 

família. Vieram assim como os demais narradores em busca da terra para cultivar. E fizeram 

parte do grande fluxo de migrante que chegaram a Rondônia durante o período agropecuário 

em busca de terras e melhores condições de vida.  

Esses narradores não são apenas meros coadjuvantes dentro do processo histórico que 

levou a ocupação/exploração do Estado de Rondônia, são atores que ajudaram a construir a 

História e contribuíram para a economia do município estudado, por meio de criação ou 
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interação com pequenas agroindústrias, associações e cooperativas de caráter familiar. A 

pesar das inúmeras dificuldades vivenciadas pelos narradores e de habitarem uma área que 

retratou inúmeros incidentes, relataram que não vivenciaram conflitos agrários e nem com as 

populações indígenas. Talvez os participantes da pesquisa não quisessem se comprometer 

com questões delicadas ou possivelmente no período de suas migrações, grande parte dos 

nativos tinham sido dizimados, dispersados ou afugentados. No entanto, é importante 

relembrar que as políticas governamentais “coloniais”, que em nada favoreciam os primeiros 

ocupantes (indígenas) da região, foram relevantes para o estabelecimento dos narradores que 

também fizeram parte do processo de colonização.  

5.1.1 Caracterização dos narradores  

 

 A partir da obtenção das narrativas e de informações obtidas aleatoriamente em 

conversas com os participantes da pesquisa, sintetizou-se no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – A caracterização dos produtores rurais 

 

Narradores Cupuaçu  Acerola  Banana Graviola  Limão  

Naturalidade Paranaense sul-mato-grossense Paranaense Baiano Capixaba 

Sexo Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 

Idade 63 55 48 46 49 

Escolaridade 4 série do ensino 
fundamental 

6 série do ensino 
fundamental 

Ensino médio 
completo 

1 série do 
ensino 

fundamental 

2 série do ensino 
fundamental 

Profissão Produtor rural Produtor rural Produtor rural Produtor 

rural 

Produtor rural 

Estado civil Casado Casado Casado Casado Casado 

Filhos 5  5  4  2  5  

Religião Cristão/católico Cristão/católico Cristão/evangélico Cristão/evang

élico 

Cristão/católico 

Chegada em 

Rondônia 

1987 1989 1968 1984 1985 

Motivo da vinda Terra Terra Terra Terra Terra 

Faz parte de 

cooperativa, se 

sim, qual? 

Sim, COAPRAV Sim, COAPRAV52 Não Sim, 

COAPRA53 

Sim, COAPRAV 

Faz parte de 

Associação, se sim, 

qual? 

Sim, ASPROTI Sim, ASPROTI Sim, ASPROTI Sim, 

ASPROTI 

Sim, ASPROTI 

Tipo de aquisição 

da área rural e 

quantos alqueires? 

Compra 

 

Aprox. 2,5 

Compra 

 

Aprox. 4 

Doação do INCRA 

 
Aprox. 1 

Compra 

 

Aprox. 12 

Compra 

 

Aprox. 3 

Trabalha com que 

produção? 

Frutas 

Acerola, cupuaçu 
Frutas, acerola, peixe, 
leite e derivados 

Frutas: acerola, 
banana 

Frutas 

Acerola, 

Cupuaçu 

Frutas: limão, goiaba, 
cupuaçu, graviola, 

acerola 

Trabalha com que 

Sistema de 

Agricultura? 

Familiar Familiar Familiar Familiar Familiar 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 

                                                           
52 No ano de 2018, Acerola, desassociou-se da Cooperativa. 
53 Graviola também se desassociou da cooperativa em 2018. 
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 Das características apresentadas no Quadro 1, percebe-se dados coincidentes entre 

todos (100%) os pesquisados, tais como: são do sexo masculino, produtores rurais, participam 

da ASPROTI, produzem polpa de frutas, são casados, possuem filhos e vieram para 

Ariquemes para obter terra para plantar para facilitar a visualização, serão ilustrados abaixo 

no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Similaridades entre os Produtores rurais 

 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 

 

O quadro 1 também apresenta algumas divergências ou dissimilaridades entre os 

produtores rurais, divididos da seguinte forma: 

Quanto à migração: somente 1 (20%) dos participantes chegou no ápice do período 

agropecuário, na década de 60. Os demais, 4 (80%) chegaram na década de 80 (ver Gráfico 

2); 

 

Gráfico 2 – Dissimilaridades quanto a migração Produtores rurais 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 
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Quanto à faixa etária: 1 (20%) deles possui de 60 a 70 anos, 1 (20%) possui de 50 a 60 

anos e 3 (60%) possuem de 40 a 50 anos (ver Gráfico 3);   

 

Gráfico 3 – Dissimilaridades quanto à faixa etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 

 

Quanto à aquisição das propriedades rurais: 4 (80%) compraram suas terras, somente 1 

(20%) ganhou a terra do INCRA (ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Dissimilaridades quanto à aquisição das propriedades rurais 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 
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Os produtores rurais residentes em Ariquemes são oriundos de diferentes regiões do 

País, a saber: 2 (40%) são paranaenses, 1 (20%) é baiano, 1 (20%) é sul mato-grossense, 1 

(20%) é capixaba (ver Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Dissimilaridades entre a naturalidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 

 

 

Quanto a escolaridade, somente 1 (20%) possui o nível médio completo, 4 (80%) não 

completaram o ensino fundamental (ver Gráfico 6), independente disso não os impediu de 

conquistarem bens. 

 

Gráfico 6 – Nível de escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 
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5.1.2 Síntese dos eventos narrativos 

 

 Através das perguntas que deram origem a fala livre dos participantes da pesquisa foi 

possível estabelecer uma síntese dos eventos contidos nas narrativas, de acordo com o Quadro 

2, abaixo. 

  

Quadro 2 - Síntese dos eventos narrativos 

 

 

NOEP 

 

O resto foi 

bom [...]. 

 

 

Para ganhar 

bem, tem que 

ser político! 

 

 

São coisas 

que a gente 

não esquece 

[...]. 

 

Nem todo mal 

é mal, né?! 

Tem mal que 

só vem para o 

bem! 

 

O pior é que 

eu estava 

bêbado. 

 

Qual sua 

trajetória em 

Ariquemes?
54 

2002 - 1989 - 1969 -  1984 -  1985 -  

Qual sua 

naturalidade

? 

Paranaense Sul-mato-

grossense 

Paranaense Baiano Capixaba 

(Espirito 

Santo) 

O que o 

levou a 

trabalhar 

com a 

agroindústria

?55 

“Cupuaçu” 

estava 

habituado a 

trabalhar com 

a terra 

(pecuária), 

antes de vir 

para 

Rondônia. 

Veio para o 

estado com o 

intuito de 

obter e 

trabalhar com 

a terra. 

“Acerola” em 

sua terra natal, 

já prestava 

serviço na 

agricultura. 

Veio para 

Rondônia com 

o intuito de 

obter e 

trabalhar com a 

terra. 

“Banana” veio 

para 

Ariquemes, 

motivado a 

trabalhar com 

a terra, devido 

aos incentivos 

governamenta

is da época. 

“Graviola” 

trabalhava em 

sua terra natal 

com o cultivo 

do cacau. 

Diante disso, 

veio para 

Rondônia com 

a expectativa 

de trabalhar 

com a 

agricultura e 

ter sua própria 

agroindústria. 

“Limão” 

desde criança 

no Espírito 

Santo, 

trabalhava 

com o trato de 

mandioca. 

Veio para 

Rondônia 

com o 

propósito de 

trabalhar com 

a terra. 

Você 

vivenciou 

situações 

conflitantes 

[...]? 

Assassinato na 

família 

Morte na 

família 

Acidentes, 

mortes 

Traição Fuga, 

abandono e 

morte. 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2018). Grupo de Pesquisa “Narrativas do Linguajar Rondoniense”. 

 

                                                           
54 Todos os entrevistados consideram suas trajetórias na cidade de Ariquemes, positiva. Apesar do excesso de 

trabalho. 
55 O trato com a terra estava presente na vida (cultura familiar) de todos os produtores rurais, antes da vinda para 

Rondônia. Diante disso, trabalhar com “agroindústria” foi uma consequência e oportunidade aproveitadas em 

Ariquemes. 
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5.2 A PISICOLOGIA POPULAR DOS PRODUTORES RURAIS DE ARIQUEMES-RO  

 

Considerando que toda cultura é constituída de uma Psicologia popular ou senso 

comum ou “ciência social popular”, existe um sistema, no qual as pessoas organizam suas 

vivências na sociedade, obtém e exportam conhecimento. Essas vivências são possíveis 

através de instrumentos culturais que podem se manifestar por meio de propriedades inerentes 

as narrativas propostas por Bruner ([1990], 1997). No qual, os eventos ocorridos nas NOEP 

vinculados a propriedades, serão ilustrados a seguir. 

 

5.2.1 Eventos sequenciais contidos nas NOEP. 

 

 Segundo Bruner (1997), a sequencialidade presente nas narrativas traz uma sucessão 

singular de eventos, estados mentais, situações entre pessoas, sendo os seus atores 

constituintes que promovem o desenrolar dos acontecimentos, a sequencialidade é 

indissociável às narrativas. A presença dos verbos no passado e a utilização de datas 

(negritados), colaboram para a sucessividade das ações e podem ser percebidas nos relatos de 

todos os narradores, dispostos em recortes de suas respectivas NOEP, a seguir: 

 “Cupuaçu” utiliza datas e verbos (passado) para falar de seu casamento (estado 

mental) e sua decisão de ir embora (desenrolar dos acontecimentos), caso o irmão venda o boi 

que era sua ferramenta de trabalho, conforme o trecho: “[...] casei no ano de 1977, com ela (1ª 

e única esposa) ficamos um ano casados lá, foi quando o meu irmão decidiu vender o boi e aí 

eu peguei falei não, eu vou embora [...]” (l. 17-19). 

 “Acerola” adota o tempo verbal no passado para sequenciar fatos e relatar uma opinião 

sobre sua infelicidade (estado mental) em comprar terra em uma cidade que não lhe trouxe 

vantagens, nas: “fomos infelizes em comprar terra aqui quando nós chegamos. Eu tinha dois 

filhos, um filho com cinco anos e uma menininha com onze meses, daí eu comprei uma terra 

na região de Machadinho do Oeste [...]” (l. 5-7); 

 “Banana” marca o tempo através de verbos (pretérito) e datas para relembrar sua 

chegada em Ariquemes: “[...] foi em 1968, eu vim para cá. Foi em 1969 mais ou menos. ” (l. 

5); 

 Já “Graviola” utiliza o pretérito e sua idade para representar o desenrolar dos 

acontecimentos: “Quando eu vim para Rondônia, tinha quinze anos e dois meses de idade, 

direto para Ariquemes [...]” (l. 5-6); 
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 “Limão” faz uso do tempo verbal no passado para representar uma ação do Prefeito da 

época: “Aí, quando ele (o Prefeito) cortou o nove e deu um terreno para nós” (l. 5);  

 

5.2.2  Eventos reais ou imaginários contidos nas NOEP 

 

 A verdade ou falsidade dos fatos contidos em uma narrativa não interfere no poder da 

história, não muda a estrutura interna ao discurso, o que é importante para as narrativas é a 

sequência dos fatos (BRUNER, 1997). Diante disso, os eventos reais e imaginários caminham 

lado a lado, sendo difícil a percepção pelo I-O quanto a veracidade total dos fatos narrados. 

Mesmo as histórias sendo consideradas verídicas apresentam apenas uma referência da 

realidade (CALDAS, 2001), os eventos ocorrem em um determinado contexto e são narrados 

em outros, isso certamente pode alterar a percepção dos fatos e consequentemente sua 

história. Considerando a difícil percepção do ouvinte em diferenciar fatos reais de 

imaginários, foram disponibilizados nos próximos parágrafos, recortes de acontecimentos 

relatados sobre a percepção atual dos E-N, no qual destacou-se em negrito trechos que podem 

ser considerados imaginários a depender dos estados intencionais de cada leitor ou ouvinte. 

 “Cupuaçu” menciona: “meu cunhado [era] muito chato, muito enjoado” (l. 33), por 

isso não combinava com sua esposa, mas afirmar algo apenas por duas pessoas não se darem 

bem, seria verdadeiro? Ou era a percepção (imaginação) do narrador em favor da esposa, 

devido ao vínculo afetivo. Isso mostra a proximidade que o real possui com imaginário. 

 “Acerola” informa o motivo do falecimento do filho: “sei lá, deu uma infecção rara 

no intestino” (l. 25-28). A morte do filho é fato real comprovado facilmente por meio de 

atestado de óbito, mas o motivo da morte parece estar no campo da imaginação. O narrador 

não tem certeza, trabalha com suposições.  

 No que diz respeito às falas nas narrativas de “Banana”, “Graviola” e “Limão”, os 

trechos que oscilam entre o real e o imaginário retomam representações religiosas similares. 

Os três, respectivamente nas linhas: (60-60); (37-39) e (52-55) ao mencionarem questões de 

suas vidas atribuem a "Deus" as conquistas e a resolução de problemas. Evidentemente, de 

acordo com a concepção de um cristão, Deus é real. Mas, para um possível leitor ou ouvinte 

(ateu) das falas dos narradores, a atribuição à divindade será considerada imaginação ou fruto 

de relações socioculturais. 
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5.2.3 Eventos Excepcionais e comuns presentes nas NOEP 

 

 Bruner (1997) menciona que o “comum” é aquilo que se aceita como tácito sobre os 

acontecimentos que envolvem uma determinada comunidade, comportamentos similares, 

padronizados de acordo com o meio cultural comunitário. Embora a cultura contenha padrões, 

ela também contém um conjunto de procedimentos interpretativos, o que provoca o desvio 

dos padrões (a excepcionalidade) estabelecidos pelas crenças sociais. Diante disso, a 

Psicologia popular depende da narrativa e de sua interpretação para que sejam explicados os 

desvios de maneira compreensível. A seguir os recortes extraídos das NOEP que apresentam 

um paralelo entre o excepcional (destacados em negrito) e o comum. 

 “Cupuaçu” apresenta em sua narrativa o relato mais trágico (excepcional) entre os 

cinco participantes da pesquisa que pode ser lido na integra. Inclusive, devido a emoção do 

narrador, quem menciona o fato é sua esposa que destaca: "Tem uma neta nossa que foi 

morta [...] tinha outro cara que morava dentro da casa, era o amigo [...]ele aproveitou esse 

espaço de tempo que ela e o marido saíram, pegou a menina dormindo, fez tudo o que 

tinha que fazer (violentou) e matou, degolou a menina e botou fogo na casa. A única coisa 

que foi péssima para nós, foi só isso. O resto foi bom [...]” (l. 26-42). É possível perceber que 

existem pontos (não negritados) que apresentam fatos sem ápices considerados comuns, mas 

entre eles estão acontecimentos que fogem à normalidade (negritados) de caráter excepcional. 

 “Acerola” se endivida após a morte do filho e mencionou uma situação adversa entre: 

"Aí o nome da gente foi para o SERASA, SPC. Complicou tudo, vendemos e pagamos as 

dívidas" (l. 36-38). Nesse trecho, percebe-se a relação de fuga e retorno ao comum, ou seja, 

tudo se complicou na vida de Acerola, mas após a venda de bens, as dividas sanaram e a vida 

do produtor rural se reestabelece. 

 Já “Banana” enfrenta um sério problema de intoxicação em sua produção, percebido 

no seguinte relato: "Ultimamente nós no caso estamos nos recuperando da intoxicação, né?! 

Está tudo abandonado como você está vendo [...]" (apontou para uma parte da chácara) - (l. 

27-29). Nota-se nesse trecho que ocorreu um problema (excepcional), mas à recuperação 

estava acontecendo (volta ao comum). 

 “Graviola” também vivencia situações difíceis (excepcionais) até conseguir se 

estabelecer enquanto produtor rural e uma das mais marcantes foram a de ter passado por uma 

traição. O que é relatado de sua NOEP, a seguir: “Aí como ela (ex-esposa) me traiu, nós nos 

separamos e a história de amor eu vivo hoje”. Mas, constatou-se que apesar do momento 
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delicado vivido, “Graviola” casou-se novamente e considera atualmente que vive uma 

"história de amor" entre as (l. 56-60). 

 “Limão” antes de se estabelecer enquanto Produtor rural era aventureiro, essa era uma 

regularidade em sua vida (aspecto comum) e menciona que conheceu sua esposa: "[...] no 

trecho [...], a conheci em Machadinho, eu bêbado, eu chapado e ela inocente da roça, eu a 

chamei para vir embora, ela só com a roupa do corpo, ela veio, para o nove (bairro de 

Ariquemes). Aí chegou ao nove [...] fugida, a roubei [...]" (l. 26-29). Certamente o fato de 

E-N ter roubado sob o consentimento da mulher que se tornou esposa dele, ocasionou 

inicialmente alguns problemas com a polícia e com a família da moça (Excepcionalidade), 

mas após a consumação da união do casal, a vida retomou a rotina (aspecto comum).  

 

5.2.4 Eventos dramáticos presentes nas NOEP. 

 

 Os eventos dramáticos, ocorrem quando acontecem desvios ao cânone, apresentando 

“consequências morais e afastamentos relacionados à legitimidade, ao compromisso moral, 

aos valores. As histórias então devem, necessariamente, relacionar-se ao que é moralmente 

valorizado, moralmente apropriado. Sobre isso, Bruner (1997, p. 51) relata que os fatos 

narrados apresentaram verossimilhança frente aos acontecimentos, ocasionando um 

posicionamento moral do E-N. Diante disso, destaca-se a seguir alguns eventos dramáticos 

ocorridos nas histórias dos narradores. 

 De acordo com os valores do E-N "Cupuaçu" e de grande parte dos pequenos 

produtores Rurais que não possuem recursos suficientes em beneficiamento do solo para 

plantio, dentre outras atividades rurais, a chance de fracasso é alta. Diante disso, "Cupuaçu" 

relata uma situação dramática em sua narrativa quando informa que: "[...] como é que eu vou 

trabalhar de enxada num trem praguejado" (l. 17-18).  Com essa situação o narrador 

precisou se desfazer da terra que considerava "praguejada" para dar continuidade em seus 

sonhos. 

 Apesar “de todas as dificuldades vividas pelo E-N “Acerola” apresentou o evento 

aparentemente mais dramático em sua história: “[...] faleceu com dezoito anos [...]" (l. 25-

28): A morte do filho, além de ter causado grande dor emocional, também gerou grande 

impacto financeiro, pois, os gastos realizados para tentar salvar a vida do filho arruinou a 

economia familiar.  
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 “Já um dos fatos mais dramáticos ocorridos na trajetória inicial de “Banana” em 

Ariquemes, foi:” [“...] o vento o tirou de cima do caminhão, puxando uns 90 à100 km por 

hora” (l. 7-13). Esse fato se refere a queda do pai do narrador, de cima de um caminhão, foi 

um momento de grande apreensão pela vida de seu familiar, mas também revelou às 

condições de transportes em que os migrantes enfrentavam no deslocamento para o Estado de 

Rondônia e entre o percurso de suas cidades, devido à precária estrutura das vias urbanas 

pertencentes ao Estado, dentre elas a BR 364. 

 Entre os momentos dramáticos vivenciados por "Graviola" relata: "Peguei muita 

malária, têm muitas que me deixaram internado um bocado de dias, internado no 

hospital do governo" (l. 17-20).  Está a doença que era mais frequente e que mais levava a 

óbito nas décadas passadas em Rondônia. 

 "Limão" relata entre os momentos mais dramáticos que: "Já passamos apuros aí pela 

doutora (Ginecologista). Tem um médico vagabundo, queria tirar o útero dela" (l. 26-

29). O narrador se refere a um problema enfrentado por sua esposa que interferiu no desejo do 

casal de ter mais filhos. 

  

5.2.5 Eventos dualísticos presentes nas NOEP 

 

A dualidade eminente da Psicologia popular de Bruner (1997) se justifica a partir de 

eventos e ações em um “mundo real” no qual, os protagonistas interpretam a história a partir 

de suas convenções culturais e estados intencionais. Isso empresta às histórias, além de um 

caráter moral, também epistêmico. Isso implica em dizer que as experiências são explicadas e 

compreendidas com base no conhecimento cognitivo de cada E-N e/ou I-O. 

Para Bruner (1997) a dualidade paisagística é possível, devido a divergências 

culturais, onde se apresentam diferentes pontos de vista sobre um fato ou uma mesma história. 

Observa-se, a seguir que os recortes dualísticos extraídos das NOEP trazem opiniões 

particularizadas sobre os assuntos expostos que podem apresentar diferentes pontos de vista 

se forem discutidas ou analisadas por outros sujeitos. 

Como era o caso de um ex - patrão de “Cupuaçu" ao ouvir o desejo de seu empregado 

ir embora para Rondônia: "rapaz você vai para lá, a onça vai te comer" (l. 54-57). 

Observou-se o ponto de vista que seu empregador possuía de Rondônia, inclusive até hoje é 

um pensamento que alguns possuem com relação à Amazônia de uma maneira geral. No 
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entanto para o E-N e para as pessoas que vivem na região não é uma realidade, aliás é mais 

fácil a onça ser comida, do que comer alguém. 

“Acerola” apresentou ponto de vista crítico quanto as questões relacionadas ao 

funcionamento de Cooperativas e explicou, o porquê, com base em suas experiências do 

cooperativismo local não ascender: “[...] nós estamos numa região aqui, onde aqui tem 

vários pensamentos, aqui tem o baiano, o gaúcho, o catarinense, o paranaense, O 

rondoniense, culturas diferentes e visão completamente diferente” (l. 64-70). Para o E-N, 

na região de onde ele veio às Cooperativas funcionam, em Ariquemes, a diversidade cultural, 

segundo "Acerola" é um dos problemas para a evolução das Cooperativas, devido às 

divergências de pensamento. No entanto, percebeu-se tanto no relato dos narradores quanto 

em visita à COPRAV que não existe um significativo apoio governamental. Esse pode ser um 

dos motivos pelo qual a organização não consegue se estabelecer. 

No caso de "Banana" tem o ponto de vista de que as associações não evoluem devido à 

má administração: "eu vejo aqui, as coisas mal administradas no geral" (l. 41-43). Outra 

possível percepção, seria a dificuldade que o administrador da Associação enfrenta para 

expandir o negócio, inclusive podem existir alegações de falta de incentivo governamental. 

“Graviola” também subtendeu que a má administração pode ser o principal motivo de 

não crescimento da Cooperativa: "[...] E até hoje ela não se aprumou mais [...]. Mas, tão 

mudando a Direção, vamos ver como é que vai ficar né?!" (l. 41-45). Por outro lado, 

constatou-se em visita no segundo semestre de 2018 que à Cooperativa é dirigida atualmente 

por um pequeno Produtor Rural que certamente conhece as necessidades da categoria, mas 

não é um administrador, é possível que a falta de capacitação adequada interfira nos negócios. 

No entanto, o período crítico enfrentado pela Cooperativa não ocorreu na atual gestão. 

"Limão" também teve prejuízos com a Cooperativa e menciona: "quando eu entrei 

deu um rombo [...] aquilo lá é o seguinte quem vende mais, paga mais [...]"(l. 75-78). 

Percebe-se entre todos os narradores que houve prejuízos ligados à Cooperativa. Porém, a 

instituição não dispõe apenas de problemas, é uma porta para que os pequenos Produtores 

Rurais vendam suas mercadorias ao Governo Estadual em prol do Programa de Aquisição de 

Alimentos, o PAA que tem como função à compra de alimentos advindos da agricultura 

familiar e distribuí-los nas instituições que apresentam vulnerabilidade socioeconômica, tais 

como, as escolas públicas. No qual, os alimentos são servidos de merenda escolar.  
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5.2.6  Eventos Fictícios e Empíricos presentes nas NOEP. 

 

 

      As narrativas ficcionais e empíricas não impõem precisamente características 

gramaticais ou lexicais que diferenciam histórias verdadeiras e imaginárias. O que fica claro é 

que a ficção adota uma “retórica real” para a obtenção de verossimilhança. 

 Bruner (1997) relembra sobre o sentido de mimese (recriação da realidade), que trata 

sobre reconstruir o que poderia ter ocorrido, típico de narrativas de ficção, colocando os 

acontecimentos eu um universo mais amplo de possibilidades. O caráter empírico remete a 

fatos vivenciados na realidade (real) e o fictício ao imaginário, portanto remete a mesma 

propriedade abordada na subseção 5.2.2. Em vista disso, serão discutidos recortes similares 

aos adotados em subseção anterior. Foram destacados em negrito, os trechos que mais se 

aproximam de eventos fictícios, a depender do estado intencional do leitor ou ouvinte. 

 Em vista disso, "Cupuaçu" revela: "[...] e todo ano minha lavoura carregava que todo 

mundo ficava com inveja, mas como é que o senhor não limpa lavoura e o senhor produz. Eu 

falei ó, não tem explicação. A explicação que tem é o trabalho que eu dedico para a 

comunidade [...] e aí Deus me dá dessa forma aí [...]. Observou-se que o narrador atribui a 

"Deus" com base em sua crença (estado intencional), o sucesso de sua lavoura. Isso não 

unanimidade entre a população e pode produzir um sentido aproximado ao fictício para 

pessoas que não acreditam em um "Deus" (l. 96-10). A rotina de prosperidade que "Cupuaçu" 

presenciava anualmente em sua lavoura representa o aspecto empírico do recorte. 

 "Acerola" apresenta em sua narrativa dados reais e aproximados do fictício quando 

menciona: "Os filhos têm um que mora aqui em Ariquemes e o outro faleceu com dezoito 

anos, foi infecção, também infecção, [...], levamos ele para Belo Horizonte, nunca deu uma 

malária, uma dor de cabeça, nunca deu nada” (l. 25-28). Inicialmente, o narrador 

menciona situações corriqueiras, reais ou empíricas de sua história, mas ao mencionar com 

ênfase a expressão "nunca" quando informou que o filho não adoecia, pode parecer um 

exagero ou fictício, a depender das convicções (estado intencional) de outros sujeitos. Afinal, 

quem nunca contraiu uma gripe, ou algum problema de saúde qualquer. Possivelmente, foi 

uma maneira de "Acerola" dizer que seu filho não apresentava problemas aparentemente 

sérios de saúde.  

 "Banana”, "Graviola" e “Limão” respectivamente entre as linhas: (60-61), (37-39) e 

(52-55) relataram situações rotineiras (empíricas) e manifestam aspectos cristãos (estados 

intencionais) ao atribuírem a “Deus" suas conquistas e soluções de problemas. Vale lembrar 
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que a religião é um reflexo cultural que resulta de experiências sociais inerentes a Psicologia 

popular. 

  

5.2.7 Eventos de Organização da experiência nas NOEP 

 

Conforme menciona Bruner (1997) no item 4.2.1.7, a narrativa é a representação da 

memória através da esquematização ou organização da experiência que é muito importante 

para a sobrevivência humana. Todavia, quando falamos de memória, ou ela será individual, 

refletindo características identitárias, ou coletiva (HALBWACHS, 1996), que remetem ao 

passado (perceptíveis na conjugação verbal) e o reconstroem de acordo com a atualidade.  

Relembrar o passado agrega pontos de vistas anteriormente não obtidos (BOSI, 1994, p. 55).   

Segundo Hume (2009), a memória além de excluir, revelar também produz 

identidades, que são representadas culturalmente através de conjuntos de padrões adquiridos 

socialmente, tais com: comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes e outros que 

distinguem os grupos sociais (VEGINI, V; VEGINI, R. L., 2016, p. 21). 

Hall (2003, p. 8) chama as identidades, de culturais por serem frutos da sociedade e 

por fazerem parte de nosso pertencimento nacional. 

De acordo com as definições mencionadas acima, acerca da memória e/ou organização 

da experiência e como ela interfere na formação identitária dos sujeitos por meio de processos 

culturais e de pertencimentos, disponibilizou-se a seguir s sínteses de "memórias" que 

revelam características identitárias presentes nas NOEP. 

"Cupuaçu" revela memórias ao usar verbos no passado, década passada e apresentou 

aspectos identitários quando menciona sua origem (naturalidade) de sua NOEP: "Eu 

cheguei a Rondônia foi em 87 [...]. Eu sou do Paraná, eu sou Paranaense, meus pais 

vieram primeiro, né?!" (l. 1-2). Vale lembrar que características similares são percebidas na 

sequencialidade inerente as narrativas, primeira propriedade destacada por (BRUNER, 

([1990], 1997) quanto à estrutura narrativa que faz uso a Psicologia popular.  

“Os mesmos eventos estruturais ocorridos na narrativa de “Cupuaçu” aconteceram nas 

primeiras frases da NOEP de “Acerola”, “Banana”, “Graviola” e “Limão” percebidas 

coincidentemente nas linhas de (1-2) para todas às narrativas. 
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5.2.8 Eventos linguísticos presentes nas NOEP 

 

 As NOEP de uma maneira geral, além de apresentarem enredos dramatizadores, 

históricos ou diacrônicos, dente outros, também são um meio de utilizar a linguagem. 

Segundo Bruner (1997, p. 57), as metáforas, dentre outras figuras de linguagem, interligam a 

excepcionalidade e o comum, o real e o imaginário, as violações, o dramático dentre outras 

características e propriedades inerentes às narrativas. 

A interpretação (hermenêutica) dos significados em narrativas são metafóricas e 

sensíveis ao contexto.  Diante disso, os significados estão relacionados a questões 

socioculturais, e se apresentam nas narrativas através da Psicologia popular. Os significados 

são idiossincrásicos, visto que é possível encontrar significados em meio a contextos que 

outros não encontrariam. A produção de significados é essencial para a Psicologia popular de 

um grupo, o significado é entendido através da reconexão de convenções linguísticas a 

convenções inerentes a cultura (BRUNER, 1997).  

A relação entre a linguística e a narrativa é muito ampla, inclusive percebeu-se uma 

dessas relações na seção anterior que tratou da Organização da experiência por meio da 

memória, cujo registro gramatical é a utilização dos verbos no passado. Porém, para a 

delimitação da pesquisa proposta e em consideração a base teórica exposta acima serão 

apresentados recortes metafóricos (figura de linguagem) que dão significados as expressões 

encontradas nas NOEP e retratam a vida dos Enunciadores. A utilização de tal figura 

demonstra significados peculiares ao grupo estudado, embutidos em suas culturas e, por 

conseguinte em suas identidades (HALL, 2003), se apresentarão negritados nos recortes das 

NOEP dos Produtores Rurais Ariquemenses, a seguir: 

 “Cupuaçu” menciona: “[...] como é que eu vou trabalhar de enxada num trem 

praguejado [no sentido de solo]” (l. 17-18). Com isso faz uso de metáfora, pois a palavra 

‘trem’ significa em seu sentido original como sendo um veículo, mas foi adotada com outro 

sentido, não percebido em outros estados da Amazônia de conhecimento da I-O. Sabe-se que 

é uma figura de linguagem muito adotada por Mineiros. Isso mostra que “Cupuaçu”, é 

paranaense, mas provavelmente teve contato com culturas distintas e certamente passou pelo 

processo de hibridação cultural, mencionado por Garcia Canclini (2009). 

 “Acerola”, apesar de ser oriundo do Mato Grosso do Sul, também utiliza o mesmo 

termo (trem) do narrador mencionado acima: “[...] eu comprava trem andava de quatro pés 
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[no sentido de animal] para mim e tinha chifres, para mim era vaca” (l. 42-43). Porém, o 

significado atribuído ao termo é outro, apesar de existir uma relação metafórica; 

 “Banana” usa a seguinte relação metafórica: “Nós viemos de pau de arara (substitui 

a palavra, carroceria de caminhão) na época, né?!” (l. 1-2).  Sabe-se que a expressão “Pau 

de Arara”, deriva-se do Nordeste do País. A pesar de o narrador ser Paranaense incorporou o 

termo em seu falar (hibridação), a globalização e mídia ajudaram a disseminar o significado 

da palavra, dando sentidos metafóricos à expressão, os próprios Nordestinos quando 

migravam para outras regiões do País, eram chamados de “Pau de Araras”.  

 O diminuitivo de “lote” foi utilizado por “Graviola”: “compramos um lotinho (no 

sentido de pequena propriedade de terra para plantar) e fabricamos uma agroindústria e 

estamos trabalhando” (l. 9-100). Essa expressão linguística é constantemente usada em 

Ariquemes e possivelmente em outros municípios, mas não era de conhecimento da I-O que 

costumava atribuir ao termo “lote”, quantidades, por exemplo: lote de bananas. Certamente, a 

idiossincrasia e produção de significados entre emissor e receptor das mensagens narrativas 

são atribuídas ao meio sociocultural ao qual estão submetidos e é essencial para a Psicologia 

popular de um grupo (BRUNER, 1997). 

 “Limão” apesar de não ter concluído o ensino fundamental, mostrou desenvoltura 

linguística quando usou uma bela metáfora, acompanhada de uma antítese (figura de 

linguagem) em sua NOEP, que em nada diminuiu seu referencial (esposa), ao contrário, a 

valorizou informando que: “ela (a esposa) é nova, mas ela é roça (no sentido de ser uma 

mulher que gosta de trabalhar com a terra) - (l. 46). O narrador ao dizer que sua esposa é 

roça, demostra orgulho por ela gostar de trabalhar com a terra igualmente a ele. Muitos 

Produtores têm a oportunidade de viver na cidade, mas preferem a área rural, por estarem 

acostumados com à agricultura e o clima bucólico que a natureza lhes proporciona. Isso é uma 

característica cultural que os identifica. 

 A partir dos recortes extraídos das NOEP dos Produtores Rurais de Ariquemes, no 

qual foram sintetizadas as propriedades brunerianas inerentes às narrativas, percebeu-se que 

tais propriedades atuam significativamente como instrumento cultural da Psicologia popular. 

Considerando que os significados e a interpretação dos enunciados abordados fazem sentido, 

conforme o contexto e o meio cultural, no qual os E-N estão situados.  
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5.3 A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE DOS PRODUTORES RURAIS DE 

ARIQUEMES-RO. 

 

  Bruner (1991), afirma que o discurso narrativo é um instrumento que ajuda a construir 

a realidade, diante disso, o desdobramento desta seção apresentará recortes extraídos das 

NOEP coletadas em pesquisa de campo que apresentam eventos subjetivos/culturais e/ou 

características de nível alto (FERREIRA NETTO, 2008).  A subjetividade presente nas 

características de nível alto apresenta fortes traços culturais que podem representar a 

realidade, conforme serão dispostos em quadros, através da síntese de eventos presentes nas 

NOEP. A seguir serão abordados os eventos diacrônicos que auxiliaram na construção da 

realidade dos produtores rurais de Ariquemes-RO. 

 

5.3.1 Eventos diacrônicos presentes nas NOEP. 

 

Conforme mencionado anteriormente, as narrativas, apresentam-se através de uma 

sucessão de eventos, nem sempre cronológicos e por isso são ditos ‘não-temporais’. Ou seja, 

o tempo é determinado através dos significados atribuídos aos eventos (BRUNER, 1991). As 

sucessões de eventos diacrônicos contidos em uma narrativa trazem uma sequência de 

eventos, estados mentais, ocorrências entre pessoas. Sendo esses constituintes os promotores 

do desenrolar dos acontecimentos.  

Ferreira Netto (2008), destaca a importância da utilização verbal em distinção entre o 

presente, passado e passado remoto (distante). Em manutenção dos sentidos nas orações do 

discurso narrativo. Diante disso, extraiu-se, recortes das NOEP que apresentam dados 

diacrônicos similares a sequencialidade narrativa, propriedade bruneriana por adotarem os 

mesmos elementos verbais, marcadores temporais (datas) e características identitárias. Diante 

disso, destacam-se os narradores e suas respectivas falas diacrônicas (negritadas), abaixo: 

“Cupuaçu” relembra a chegada de membros de sua família em Ariquemes: “Em 2002, 

eu trouxe os filhos” (l. 5); 

“Acerola” relata o motivo de ter vindo para Ariquemes: “Daí nós viemos para cá com 

intenção de comprar terra, né?!” (l. 4-5); 

“Banana” também revela o motivo der vir para a cidade: “Conseguir um recurso, uma 

terrinha para trabalhar e nós viemos direto pra Ouro Preto, né?! Aí passamos um ano em 

Ouro Preto” (l. 3-4); 
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“Graviola” informa o: “[Motivo da vinda?]: Ganhar dinheiro, porque na Bahia mesmo 

começou a escassez do cacau, né?!” (l.2-3); 

“Limão” relata as características da cidade na década de 80: “[...] eu fui morar no setor 

oito, quando estava abrindo, não tinha nove, não tinha vinte e cinco de dezembro, não tinha 

dez, em 85 (década) ” (l.2-3). 

5.3.2 Eventos de vínculos de estados intencionais presentes nas NOEP. 

 

Ferreira Netto (2008) considera que os Vínculos de Estados Intencionais (VEI) 

retratam emoções de maneira geral além do desejo, destacam as frustrações, os rancores, as 

melancolias, as satisfações, os comprometimentos etc. O conhecimento do contexto cultural 

é de extrema importância para a compreensão dos fatos de um estado intencional, ou seja, a 

cultura representa o próprio vinculo aos estados intencionais. 

Diante disso, foram selecionados recortes extraídos das NOEP dos Produtores Rurais 

entrevistados e suas respectivas falas que apresentam VEI (negritadas). 

“Cupuaçu” revela sua crença: “E eu comecei a pedir a Deus um serviço melhor” (l. 36);  

“Acerola” menciona suas frustações ao relatar que seu primeiro casamento acabou: 

“Quando a coisa não dá certo, quando você vem com intuito de sedar bem e dá errado, eu tive 

problemas de família, eu tinha dois filhos, daí fazia nove anos de casados nós nos 

separamos daí […] tudo se acabou” (l. 14-16); 

“Banana” revela o desejo de melhorar sua condição financeira quando relatou: “Meu 

tio trazia as famílias para cá, né?! Em busca de um futuro, né?!” (l. 2-3). Desejo nem 

sempre consumado, pois, o narrador assim como os demais trabalha muito para garantir os 

recursos em prol da agricultura familiar e nem sempre conseguem o sucesso desejado. Por 

traz da promessa de um “futuro melhor”, estavam os assentamentos de terras do final da 

década de 60, período de mudança do narrador para Rondônia. Inclusive, a família de 

“Banana” foi a única a ser contemplada com doação do INCRA, ainda assim nem todos os 

desejos se concretizaram, até porque a agricultura não se constitui somente da terra, outros 

subsídios precisam ser agregados, tais como: crédito, solo fértil, lavoura livre de pragas, 

financiamento de equipamentos para o trato agrícola etc. 

“Graviola” enfatiza: “Ele me ajudou, na época eu não tinha dinheiro para comprar o 

sítio. É um pai, né?! Porque quando eu fui morar na fazenda dele, eu não tinha nada. Só a 

mulher e os filhos. Então nós encaramos assim” (l. 31-33). O E-N associou à figura de um pai 

ao seu ex - patrão, essa comparação tem um valor emocional muito significativo para 
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“Graviola”, notou-se que a independência econômica do pequeno Produtor em questões 

dependeu de seu empregador. Isso é raro em uma relação capitalista de trabalho, certamente, 

trata-se de um contexto cultural diferenciado. 

“Limão” narra uma aventura ao se embriagar e executar o desejo de roubar a mulher 

que se tornou sua esposa: “O pior que eu estava bêbado. Quando eu cheguei que vi, ué [...]. 

Eu bêbado, aí eu fui dormir, fui acordar da realidade, que eu disse, ué? (Fala da moça): “você 

me chamou, daí eu vim”. Aí que eu fui [...] meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora [...]” 

(l. 35-37). O narrador demonstra posterior arrependimento quando a embriaguez se foi, mas 

posteriormente assume comprometimento e decide casar-se com a moça roubada. 

 

5.3.3 Eventos “Hermenêuticos” presentes nas NOEP. 

 

Para Ferreira Netto (2008), a Composicionalidade Hermenêutica, conforme descrita no 

decorrer da quarta seção é a interpretação gestáltica de uma sequência de eventos não 

necessariamente conectados entre si. Representa a manutenção da identidade do indivíduo, 

através da interpretação que cada um abstrai acerca da “realidade”, conforme suas vivências e 

meio cultural. Esses aspectos se assemelham a Propriedade “Paisagem dualística”, 

mencionada por (BRUNER, 1997) e discutida anteriormente. 

 A interpretação pode ter mais haver com o contexto do que com o texto, mais com as 

condições do contar, lugar, momento ou até mesmo da intenção que o E-N aplicou a NOEP. 

Além da variação interpretativa, Bruner (1991, p. 10), menciona que outro aspecto 

relacionado ao contexto, isto é, o compartilhamento do conhecimento, tanto de quem conta 

histórias quanto do ouvinte e considerando que as percepções acerca dos relatos podem ser 

distintas.  

 De acordo com os enunciados acima, seguem expostos a seguir, sínteses 

hermenêuticas contidas nas NOEP. Os trechos que chamaram mais atenção da I-O sob o 

ponto de vista da abstração da realidade compartilhada por cada narrador, estão negritados nas 

seguintes sínteses das NOEP dos Produtores Rurais analisados: 

 “Cupuaçu” menciona à importância do trabalho familiar (aspecto cultural), entre: “E aí 

ele pegou e falou para mim, eu vou vender o meu boi, aí como é que eu ia trabalhar com boi 

só, se era a junta que trabalhava junto. [...]” (l. 14-18). Observa-se que para haver 

entendimento da construção textual é necessário conhecer o contexto sociocultural do 

narrador. O E-N quis expressar com no recorte que sem a mão de obra do irmão, seria 

inviável continuar o negócio. 
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 “Acerola” responde: “[Quanto à feira o Produtor rural?] Naquele barracão? O produtor 

rural não tem condições de ficar todo o dia na cidade, se não ele não produz então lá se chama 

feira do atravessador” (l. 185-187).  O narrador nomeou por conta própria de maneira crítica 

à Feira destinada aos Produtores Rurais em Ariquemes, chamou-a de “feira do atravessador” 

expressão adotada pelos agricultores locais quando o sujeito não produz a mercadoria, apenas 

vende o produto. Vale lembrar que “Acerola” generalizou a situação da maioria dos feirantes 

e ao mesmo tempo promoveu uma relação de verossimilhança em sua narrativa, porém, 

existem feirantes que são pequenos produtores, como é o caso de “Graviola” que ganhou da 

Prefeitura de Ariquemes, uma barraca na feira e sua esposa e filha realiza a venda dos 

produtos. 

 “Banana” chega ao final da década de 60 e menciona curiosamente que a seringa ainda 

era uma principal fonte de renda, mesmo após os “períodos” da borracha, isso justifica o 

porquê da utilização da palavra “períodos” para descrever a economia histórica do Estado de 

Rondônia, devido não haver um fim delimitado: “a seringa na época (era a fonte de renda 

principal) e a terra era fraquinha na região onde nós pegamos o sítio [...] doado pelo 

INCRA em Ariquemes” (l. 17). Será que a terra era fraquinha ou o narrador não foi 

contemplado com subsídios para implementar sua lavoura? Segundo seus relatos, 

provavelmente não.  

 “Graviola” relata o: “[Motivo da vinda? ]: Ganhar dinheiro, porque na Bahia mesmo 

começou a escassez do cacau, né?! (l. 1-4). Deixaram fracassar o cacau”. Interessante a 

expressão usada pelo narrador para informar que o cultivo ou a cultura do cacau decaiu. 

Subtende-se que existem culpados pela queda do cacau. 

 “Limão” retrata o que todos pensavam de Rondônia: “Viemos, incentivados por um tio 

meu que veio para cá [...]. Era lugar de pegar terra” (l. 60-61). No entanto, sabe-se que o 

maior “tio” incentivador era o governo militar que geria o país na década de 80, período que o 

E-N chegou ao Estado.  

5.3.4 Eventos cânones e violadores presentes nas NOEP. 

 

 Para Bruner (1991) à existência de um enredo que contenha comportamentos 

canônicos (normais ou padrões) que sejam violadas, são características tradicionais em 

narrativas. As violações são facilmente identificadas por promoverem desvios à canonicidade, 

tais como, situações de: traições, injustiças, acidentes, tragédias, fortes comoções. Dentre 

outros. Notou-se que às características canônicas e violadoras possuem o mesmo efeito dos 
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gerados pelas propriedades brunerianas, excepcional e o comum e a dramaticidade. Diante 

disso, serão apresentados recortes similares aos já adotados nas subseções: 5.2.3 e 5.2.4 da 

Psicologia popular, com destaque em negrito para as situações que promoveram desvios.  

 “Cupuaçu” relatou um momento rotineiro (cânone) seguido de uma anormalidade 

(violação) quando mencionou nas (l. 12-18):  Eu morava lá em Babosa Feraz no Paraná, [...] e 

nós trabalhávamos muito, com boi, arando a terra [...]E aí ele (o irmão) pegou e falou para 

mim, eu vou vender o meu boi, [...] como é que eu vou trabalhar de enxada num trem 

praguejado.” Esse foi um momento de instabilidade laboral que gerou desconforto para o 

narrador por fugir do esperado. 

 A mesma relação ocorre nos relatos dos demais narradores e seus respectivos 

enunciados: 

 “Acerola” diz que: “Quando a coisa não dá certo, quando você vem com intuito de 

sedar bem e dá errado, eu tive problemas de família, eu tinha dois filhos, daí fazia nove 

anos de casados nos separamos daí […] tudo se acabou.” (l. 14-16);  

 “Banana” relata: “Depois nós viemos para cá. Aqui já estamos há vinte e quatro anos, 

morando nessa chácara. E aí nós estamos aqui até hoje. Eu produzi muito aqui, horta, 

hortaliça, só que aí depois [...] do veneno nós tivemos que parar né?!” (l. 22 -24); 

 “Graviola” fala: “O que me marcou antes foi só a malária, o resto graças a Deus 

[...]. Peguei muita malária, têm muitas que me deixaram internado um bocado de dias, 

internado no hospital do governo. Levantamos, estamos aí em pé de novo, ah me deu mais 

de trinta malárias. ” (l. 17-20); 

 “Limão” informa: “Em Machadinho, nós estamos com dezesseis anos casados. 

(Completa) em 2001[...], (a conheci) em Machadinho, eu bêbado, eu chapado e ela inocente 

da roça, eu a chamei para vir embora, ela só coma roupa do corpo, ela veio, para o nove. Aí 

chegou no nove [...] fugida, a roubei” (l. 26-29).  

 

5.3.5 Eventos normativos presentes nas NOEP. 

 

Para Bruner (1991), o discurso narrativo gira em torna da violação de ações 

convencionais estabelecidas culturalmente perante a sociedade que as mantém, para que ela 

ocorra, faz-se necessário que exista um padrão, ou seja, uma normatividade que ao ser 

quebrada causa problemas. Porém, não se espera que os problemas contidos nas narrativas, 

sejam solucionados, pois não existe uma obrigatoriedade das histórias terem um desfecho. 
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           Segundo Ferreira Netto (2008), a fuga excessiva da normatividade leva o indivíduo à 

necessidade de retorno a sua zona de conforto, ou seja, a normatividade perdida, o que garante 

a identidade individual. 

         No entanto, vale lembrar que o normal, irá variar a depender da cultura de uma 

determinada comunidade, além de também representar o cânone e comum. A par disso, 

apresentam-se sínteses normativas presentes nas NOEP, no qual ocorrem eventos sem ápices, 

desvios, fugas ou violações, consideradas normais entre os E-N, a saber: 

 “Cupuaçu” menciona: “[...] sempre graças a Deus eu tive meu cantinho para morar, eu 

tinha uma casa lá muito boa e um emprego bom [...]” (l. 10-11); 

 “Acerola” diz: “[...] vim para Ariquemes, daí aonde eu comecei a trabalhar aqui de 

pedreiro, vendi a terra lá, daí, gastei tudo e com doença, né! E consegui comprar uma casinha 

no setor seis, daí continuei trabalhando lá [...]” (l. 12-14); 

 “Banana” fala que a intenção de vir para Rondônia era: “Conseguir um recurso, uma 

terrinha para trabalhar e nós viemos direto para Ouro Preto, né?!  Aí passamos um ano em 

Ouro Preto no lote do meu tio. Aí nós pegamos terra aqui em Rio Crespo [...]. ” (l. 3-5) ; 

 “Graviola” relata o que aconteceu quando chegou a Ariquemes: “Aí eu fui trabalhar 

com um patrão, trabalhei, oito anos, aí saí da fazenda, fui trabalhar com [...] agora que já tem 

vinte e tantos anos mais ele [...]. Fez vinte três anos agora em janeiro (2017) que eu trabalho 

com [...]” (l. 6-9); 

 “Limão” informa as atividades laborais que exerceu em Rondônia: “Aí, surgiu isso 

aqui, aí viemos para cá, eu continuei trabalhando em festa e eu tenho isso aqui, quando eu 

mudei tinha um quarto de madeira no ano de dois mil e nove, são sete, oito anos. Dois mil e 

nove. Aí viemos para cá e eu trabalhando em festa, ela ficava mais os meninos, temos dois um 

de quatorze e um de doze, dois rapazinhos [...]” (l. 47-51). 

 As características brunerianas de nível alto ou subjetiva-culturais sintetizadas de 

acordo com o aporte teórico disposto no desenrolar da seção 4 (quatro) e dispostos nos 

recortes acima demostram e comprovam que tais características estão presentes nas NOEP 

relatadas e auxiliam na construção da realidade por demostrarem aspectos culturais dos E-N.     
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  5.4 A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE E A PISICOLOGIA POPULAR 

 

 A relação entre as características de Bruner (1991) que ajudam a construir a realidade 

e as propriedades que servem como instrumentos culturais pertencentes a Psicologia popular 

(BRUNER, [1990], 1997) possuem um entrelace, causando o mesmo efeito ao ponto de se 

complementarem e até mesmo se confundirem. Ambas estudam os sistemas simbólicos de 

cultura, a subjetividade de um indivíduo ou grupo por meio das NOEP, a fim de apresentar ou 

justificar suas ações. Ferreira Netto (2008) ao separar e classificar algumas características 

brunerianas que auxiliam como instrumentos mentais para a construção da realidade como 

subjetiva-culturais aproxima a sua relação com as propriedades da Psicologia popular 

bruneriana que também se baseia em questões subjetivas. 

 A cerca das similaridades entre as teorias estudadas, percebeu-se, por exemplo, que a 

sequencialidade, propriedade narrativa estuda na Psicologia popular (BRUNER, [1990], 

1997), se assemelha a Diacronicidade, característica narrativa estudada no artigo “A 

Construção Narrativa da realidade” (BRUNER, 1991). Outras similaridades são percebidas 

entre às próprias características bruenerianas como é o caso da normatividade equivale a 

canonicidade e consequentemente a propriedade comum, que automaticamente se faz 

presente no mundo real ou empírico. 

 Já as violações, além de fazerem referência ao excepcional, destacando-se a utilização 

de metáforas dentre outras figuras de linguagem que podem reportar a ações imaginárias 

e até mesmo fictícias que por muitas vezes promovem a dramaticidade por apresentarem 

ápices de acontecimentos, mudanças do normativo, do cânone ou comum. 

 A interpretação dos fatos narrados caracterizado por meio da Composicionalidade 

Hemenêutica de Bruner (1991), oriundos da memória, possível através da organização da 

experiência (BRUNER, [1991], 1997) podem se constituir por meio da dualidade de 

interpretações existentes nas narrativas. 

 Diante do exposto, nota-se que seja uma narrativa fictícia ela muitas vezes imita a 

realidade ou uma NOEP que é consequentemente empírica, ela pode apresentar ações 

fictícias porque o imaginário também se reflete na realidade, isso reforça a ideia de 

verossimilhança retratada por Bruner (1991, 1997), Ferreira Netto (2008) e Vegini (2016, 

2018). 

 Outro importante detalhe percebido é que possivelmente o artigo “A construção 

narrativa da realidade” de Bruner (1991) apresenta através da descrição de características 

narrativas, um amadurecimento das propriedades propostas pelo mesmo autor, no livro “Atos 
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de significação” escrito originalmente um ano anterior (1990) ao artigo. Ainda assim Bruner 

(1991) mencionou que seus estudos eram preliminares e muito ainda deveria ser explorado 

acerca da Narratologia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A curiosidade e necessidade em estudar a “realidade e a Psicologia popular” 

bruneriana iniciou-se após visitações à Feira de Agronegócio e Piscicultura do Vale do 

Jamari–RO, dentre elas: a EXPOVALE e a COAPRAV. O que aguçou a curiosidade 

científica da autora: o porquê dessas diferenças culturais, como elas vão se manifestar durante 

as respostas às indagações formuladas no início das entrevistas, como suas respostas 

narrativas vão revelar suas realidades pessoais, culturais e sociais? Esses questionamentos 

formaram questões investigativas que problematizaram o trabalho e atendeu ao requisito final 

para a conclusão do Mestrado Acadêmico em Letras (MEL) /2016.2 da Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR). O trabalho concentra-se na área de Línguas, Linguagens e Culturas 

Amazônicas – (linha 2: diversidade cultural), em sintonia com o projeto de pesquisa 

“Narrativas do linguajar rondoniense” do orientador deste trabalho.   Seu objeto de análise 

foram cinco Narrativas Orais de Experiência Pessoal (NOEP), Labov (1997), coletada em 

trabalho de campo pela autora, a partir das seguintes perguntas formuladas a produtores rurais 

moradores do município de Ariquemes – RO (área rural), voluntários e anônimos: "Qual sua 

trajetória em Ariquemes? Qual sua naturalidade? O que o levou a trabalhar com a 

agroindústria? Você vivenciou situações conflitantes ou de expressivas conquistas no decorrer 

do desenvolvimento de seu negócio?". Os questionamentos promoveram as seguintes 

narrativas: O resto foi bom [...]; Para ganhar bem, tem que ser político! São coisas que a gente 

não esquece [...]; Nem todo mal é mal, né?! Tem mal que só vem para o bem! E o pior é que 

eu estava bêbado. 

 O ponto dissertativo inicial partiu da hipótese de que os informantes que trabalham 

com a cultura da agricultura familiar apresentam em seus relatos diversas propriedades e 

características previstas por Bruner (1991, 1997), inerentes à construção narrativa da realidade 

e da Psicologia popular. A partir disso, estabeleceu-se como objetivo mostrar como se 

constrói linguisticamente a realidade e de que forma a Psicologia popular serve de 

instrumento cultural. Como foi dito na introdução, justifica-se um estudo desse tipo em razão 

da possibilidade da formação de um panorama científico que precisa ser analisado para que 

essa parcela da sociedade rural ariquemense tenha vez e voz e seja, por conseguinte, 

conhecida e valorizada tanto como pessoas quanto como trabalhadores. Diante disso, a 

pesquisa e seus resultados apontaram para um enriquecimento intelectual da pesquisadora e 

dos pesquisados. O trabalho mostrou questões socioculturais, através da investigação da 

“realidade” do Produtor rural do município de Ariquemes, por meio das Características de 
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Bruner (1991), classificadas de nível alto ou subjetiva/culturais por Ferreira Netto (2008) e 

explicadas por Vegini (2016, 2018), presentes nos relatos dos E-N anônimos. Os instrumentos 

culturais que regem as propriedades inerentes às narrativas também foram detectados sob a 

luz da Psicologia popular (BRUNER, [1990], 1997). 

  O alcance dos objetivos, sob o ponto de vista acadêmico, científico e pessoal, tem 

justificativas irrefutáveis porque permitem conhecer mais adequadamente a Psicologia 

humana, contribuir para o avanço do conhecimento e para a formação de sua autora.  

 Os principais resultados que advieram da análise são resumidos a seguir.  

 Todas as características brunerianas de nível alto/subjetiva/culturais que regem a 

construção narrativa da realidade estão presentes nas cinco NOEP e de fato refletem em suas 

práticas socioculturais evidenciando suas trajetórias de vida, suas identidades culturais de 

caráter hibrido, seus desejos pela terra, crenças religiosas (cristianismo), seus ponto de vista 

idiossincrásico e padrões de vida que certamente não se difere da realidade da comunidade em 

geral dos pequenos Produtores rurais ariquemenses.   

 Foram detectadas propriedades brunerianas nas cinco NOEP que demonstraram ser a 

Psicologia popular um instrumento cultural entre Produtores Rurais de Ariquemes, através de 

seus interessantes contextos culturais que lhe permitem significativas construções linguísticas, 

com significados peculiares ao comparar-se com os falares de parte da Amazônia brasileira, 

devido ao processo histórico de migração ocorrido na região. Os E-N apresentam 

interessantes histórias de vida, apesar do precário incentivo governamental se destacam pelo 

esforço em prol da subsistência, apesar de pouca instrução escolar demonstraram muito 

conhecimento e habilidade em suas práticas de produção, a maioria desse conhecimento foi 

passado entre gerações, através de seus meios sociais, que não necessitam de diploma ou 

comprovação científica, necessita de muito comprometido. Nesse “ponto de vista” notou-se 

que os pequenos Produtores Rurais de Ariquemes são “graduados” em uma Psicologia 

popular, tanto é que foram atores fundamentais para a elaboração deste trabalho científico.  

 As características e as propriedades brunerianas possuem efeitos similares, ambas 

trabalham com sistemas simbólicos culturais, subjetividade e auxiliam na construção da 

realidade e, por conseguinte na Psicologia popular. Isso possivelmente se deu, devido o artigo 

“A construção narrativa da realidade” de Bruner (1991) apresentar através da descrição de 

características narrativas, um amadurecimento das propriedades propostas pelo mesmo autor, 

no livro “Atos de significação” escrito originalmente um ano anterior (1990) ao artigo. Ainda 

assim Bruner (1991) mencionou que seus estudos eram preliminares e muito ainda deveria ser 

explorado acerca da Narratologia. 
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 Por fim, há que se reconhecer que narrativas tão ricas, como a dos Produtores rurais de 

Ariquemes, em características e propriedades brunerianas, não encerram o assunto, ao 

contrário, precisam ser retomadas e aprofundadas em estudos acadêmicos mais elevados 

sempre no alcance da compreensão do homem, independentemente de suas profissões. Seja 

ele um produtor rural, um industrial ou um comerciante suas histórias serão de extrema 

importância para a comunidade científica.  
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                                                ANEXO A  

                                          “Cupuaçu” - O resto foi bom [...] 

 

Eu cheguei em Rondônia foi em 87 [...].  Eu sou do Paraná, eu sou Paranaense, meus pais 1 
vinheram, né?! primeiro e quatro irmãos mais velhos nasceram em Minas Gerais e quatro 2 
mais novo nasceram no Paraná  e eu sou um dos mais novo, só tem dois mais novo do que eu, 3 
aí tem um mais velho que ele mora em Rolim de Moura que também nasceu no Paraná e os 4 
outro é mineiro também nasceu em Minas. Em 2002 que eu trouxe eles (filhos) que eles 5 

fizeram uma seletiva lá em, até não foi em Brasilândia, foi em novo horizonte, eles fizeram lá, 6 
passaram, né?! Os dois, e aí eu trouxe eles porque o sonho deles era fazer Agropecuária, né?! 7 

Ai Eu vim trazer eles, gostei de Ariquemes e a partir daí eu já comecei [...]. Aí foi aonde eu 8 
gostei de Ariquemes e vim pra cá, mas, peraí, eu morava lá em Campinas, São Paulo. Sempre 9 
graças a Deus, eu tive meu cantinho pra morar, eu tinha uma casa lá muito boa e um emprego 10 
bão, mas antes quando eu cheguei em fevereiro de 78, eu cheguei em Campinas, né?! Eu 11 

morava lá em Babosa Feraz no Paraná, a gente tinha um pedacinho de terra e aí o quê que 12 
aconteceu o pedacinho de terra era pequeno e a gente trabalhava muito com boi, arando a terra 13 

e aí um boi era meu o outro era do meu irmão e meu irmão não tinha terra, né?! E aí ele pegou 14 
e falou pra mim eu vou vender o meu boi, aí como é que eu ia trabalhar com boi só se era a 15 
junta que trabalhava junto. Aí eu falei, cê que sabe se você que vender é seu, só que vender o 16 

boi eu não vou ficar aqui não porque como é que eu vou trabalhar de enxada num trem 17 
praguejado. E aí casei em 77, com ela (esposa), ficamos um ano casado lá, foi quando o meu 18 

irmão decidiu vender o boi e aí eu peguei falei não, eu vou embora e tinha já os dois irmãos 19 
mais moravam já em Campinas, cê vê como é engraçada a trajetória da gente, né?! Aí fui pra 20 

Campina. Eu tinha a quarta série só, quando eu estudei nos anos 60, só tinha até a quarta série, 21 
não tinha mais estudo lá. Aí eu tinha a quarta série, falei eu vou pra lá. Falei porque eu num 22 

aguento tocá a terra, só na enxada, né?! Muito praguejado a área e produção pouca. Eu falei a 23 
gente não vai sobreviver aqui. Aí deixamo a terra. O finado meu pai e minha mãe falou 24 
também nós vamo embora porque tinha só um caçula, tava na época com doze, treze anos. Aí 25 

fomo pra Campinas Aí lá, já morava dois irmão mais velho, inclusive tinha um  deles que 26 
tinha comprado uma data no [...]. E não tinha construção, e falou, não, cê vem pra cá, faz um 27 
barraco pro cê lá em cima e pode ficar lá e foi quando a gente chegou lá e fomo pra esse 28 

bairro lá que não tinha energia não tinha nada, tava começando mesmo. Ai fizemo um barraco 29 
e ficamo lá, eu sei que desse barraco, eu consegui comprar meia data em Campinas, 30 

Município de Sumaré, divisa [...]. Ai a gente construiu um barraquinho, mas era dividido com 31 
a minha irmã, porque nós Samo em oito irmãos vivos, né?! E só uma irmã e aí meu cunhado, 32 
muito chato, muito enjoado, e não combinava mais a [...], e aí começou a dar problema e eu 33 

trabalhava numa granja, trabalhei um ano e dez mêses nessa granja, mas e aí os filho (cinco) 34 
começou aparecer, o salário muito curto, né?! E eu comecei a pedir a Deus um serviço mió, 35 

até que eu consegui trabalhar numa empresa lá de guarda. Aí já melhorou porque eu ganhava 36 
uma mixaria danada, passei a ganhar dois salário mínimo, tanto é que quando eu vim embora, 37 

eu pedi pra mandar embora porque eu num tava mais suportando aquela situação, menino 38 
crescendo, bandidada aumentando. E aí eu ganhava bem, mas também nunca fui de ligar 39 
muito pras coisa, sabe? E gastava muito com bebidas, não tava nem aí com nada, eu falava 40 
assim, não sei fazer dinheiro mesmo, sei gastar. Aí quando o mais velho pegou dez anos, eu 41 
falei pra [...], olha vamo embora pra Rondônia, Porque eu tinha vindo visitar meu pai, porque 42 
meu pai, finada minha mãe morreu lá em Campinas e ele veio pra Rondônia com mais, veio 43 

três irmãos duma pancada, porque nós tava tudo lá. Aí meu pai veio com eles tava morando 44 
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em nova Brasilândia. Nova Brasilândia fica ali perto da Zona da Mata em Rolim de Moura. 45 

Ai meu irmão já tinha ganhado em 81, um lote do INCRA56 e morava lá, um irmão mais 46 
velho que eu. Aí tá, eu falei vamo embora pra lá porque os menino tá crescendo, bandidagem 47 
tá aumentando nós não vai educar esses filho do jeito que precisa não, aí ela pegou e falou 48 
assim, É mais eu precisava ir lá conhecer, não sei se eu vou gostar ou não. Eu falei e nêga lá é 49 
longe hein, daqui e lá é longe, cê passa três dias e duas noites dum ônibus pra chega lá e não é 50 

brincadeira não. Oia  a gente chega quebrado. Aí conversei com ela, ela entendeu e falou, 51 
então vamo embora de mudança. Aí resolvi vim embora pra cá e eu pedi pra me mandar 52 
embora da empresa, falei oh, eu quero ir embora pra Rondônia e o chefe falou assim, Rapaz! 53 
Cê vai pra lá, a onça vai te comer. A notícia que nós temos é mato e bicho pra todo lado. Eu 54 
falei, não cê tá enganado, mora gente em todo lugar. Eu pedi em setembro e eles não queria 55 

me mandar embora porque eu sempre fui uma pessoa que sempre observei muito, prestei 56 
atenção, e eu fazia serviço que os cara com quinze anos lá, não conseguia fazer, porque você 57 

sabe que todo serviço se você não prestar atenção, depende de você. Aí você  pega uma 58 

inteligência você observa, você consegue fazer e aí eles falavam,  não faz Isso não, você 59 
aposenta aqui, nós precisa do cê, eu num aguento mais essa vida aqui e aí foi onde que, eles 60 
viram que eu não queria mesmo ficar e mandaram embora em Janeiro, eu pedi em setembro. 61 
Aí eu paguei um caminhão, trusse a mudança. Aí vim pra Nova Brasilândia porque meu 62 

irmão, já tinha falado pra mim, eu vou te dar uma lavoura de café, plantada já e o pai dela 63 
morava em Barbosa Ferraz ainda, no Paraná. Aí vendeu a terrinha lá que era pequena, vendeu 64 

a terrinha que eles tinha lá que era pequena, sabe?! [...]veio aqui pra Rondônia, queria 65 
comprar um lote inteiro pra nós morar junto, né?! Aí vendeu a terrinha de lá, veio. Aí nós 66 
assossiemo  e nós compramo um lote, fechado aqui em Nova Brasilândia e foi assim, quando 67 

a gente chegou não tava mais  acostumado com essa vida, esse calorão danado, só que lá, de 68 
Ji- Paraná pra lá é mais fresco que aqui, não é quente igual aqui não, lá é bem mais fresco e aí 69 

eu já tinha um irmão em São Miguel, Professor que mora lá até hoje. Aí tinha o outro em 70 
Rolim de Moura que mora até hoje e esse um que deu a moradia pra mim que mora em Nova 71 

Brasilândia, mora até hoje dentro da cidade. E aí foi aonde a gente começou com as 72 
dificuldades e tinha dia que dava um aborrecimento muito grande e nós tinha que socar arroz 73 
no pilão, não tinha costume, mãozinha fina, cortar lenha de machado e aí era uma tristeza 74 

porque (risos).  E foi aí que a gente morou lá assim uns tempo e aí nós compramo um lote 75 

mais ou menos vinte quilômetros pra frente, né?! No fim da linha (no final da rua), lá nós 76 
moramo quase dezoito anos, como sempre, eu sempre fui assim uma pessoa  que trabalhei 77 
voluntário pra comunidade, nunca fiz conta de nada pra mim, eu tando com saúde nunca 78 
liguei pra nada. Cê precisa de vê a [...] até vezes brigava comigo, mas, não adiantava nada 79 
não, foi o que eu aprendi fazer o que eu gosto de fazer, sempre trabalhava pra comunidade, 80 

largava o serviço e ia pra curso na igreja, eu acho que durante esses ano que eu morei lá. Aqui 81 
eu fiz pouco porque o sistema da Igreja Católica é diferente, nós semo católico. Mas, lá a 82 
gente fazia quatro cinco curso por ano. De tudo, trabalhava dezoito anos na pastoral da Saúde 83 

com remédio, homeopatia, né?! Então a gente fazia muito trabalho assim. Os Meus filho, 84 
todos cinco. Eu tenho dois mais velho, tenho uma filha e aí dois mais novo né?! Todos eles 85 
fizeram curso pra liderança da comunidade, trabalhou de missionário, fazendo visita na 86 
cidade. Então a gente sempre tivemo envolvido. Quando eu cheguei pra cá (cidade de 87 

Ariquemes-RO), tá com treze anos que eu vim de Nova Brasilândia, lá formamo uma 88 
comunidade por nome Santa Luzia. A comunidade que nos formou em Campinas, na vila que 89 
nós morava, hoje é uma Paróquia, lá em Campinas, né?! Então graças a Deus nós sempre 90 
tivemo envolvido, eu nunca passei fome, nunca faltou nada [...] Cê sabe que quem faz a boa 91 
ação, ele sempre tem um retorno. Pra cê ter um ideia, eu tinha lá em nova Brasilândia mais de 92 
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vinte poucos mil pés de café e antes dos menino vim pra EMAC, nós trabalhava tudo na 93 

lavoura e eu só limpava a lavoura uma vez por ano [...] e todo ano minha lavoura carregava 94 
que todo mundo ficava com inveja, mas como é que o senhor não limpa lavoura e o senhor 95 
produz. Eu falei oh, num tem explicação. A explicação que tem é o trabalho que eu dedico pra 96 
comunidade do povo sem retorno nenhum, sem intenção de receber retorno e aí Deus me dá 97 
dessa forma aí [...]. A gente trabalha com frutas, frutas de várias qualidades. Aí a gente colhe 98 

a fruta, quando faz a polpa, armazena já pronta ou então aí por exemplo, eu trabalho com o 99 
programa do governo nas escola, tanto municipal quanto a estadual e o PAA, Programa de 100 
Aquisição de Alimento, essa daí não é das escolas, essa daí é uma verba do governo federal 101 
que passa pro município. Aí, eles  compram o produto, né?! Por exemplo, eu vendo Copuaçu, 102 
lá pra eles, né?! Aí eles me  paga, eu posso vender até cinco mil e quinhentos reais pra esse 103 

programa, mas aí eu tenho escola, estadual, municipal e aí é aonde que a gente vai, né?! 104 
monitorando isso aí e vai vivendo, vai passando os dias[...]. E outra são coisas que num são 105 

assim de imediato tem que fazer se não nós perde, não a gente vai controlando, vai colhendo, 106 

vai preparando, vai armazenando [...]. E aí é igual eu tô falando procê, a gente vende, as vezes 107 
demora a receber, mas vai passando os dias assim, até que a gente conseguiu aposentar, né?! 108 
[...] conseguimo aposentar e ficou mais folgado ainda, é porque todo mês nós temos a nossa 109 
[...]. Então quando eles(filhos) moravam aqui em Ariquemes, quase  todo fim de semana, tava 110 

aqui. Mas graças a Deus, nunca fez diferença, toda vida que vem, a gente, o costume da gente 111 
fazer bastante comida. Ai nunca deu problema não. Mas, depois mudaram, né?! E outra coisa 112 

que eu vou dizer pra você, foi bastante difícil pra nós, no começo pra gente poder educar do 113 
jeito que a gente queria, mas Deus foi tão grande que ajudou a gente que nós conseguimo. 114 
Hoje nós temo orgulho de ter educado da forma como nós conseguimo educar porque, o que 115 

nós educamo eles, eles não conseguem educar os filho deles (risos). Você vê a diferença, né?! 116 
Mas, graças a Deus, não tem nenhum [...], até eu tava falando pra [...], eu tenho uma média de 117 

quase quarenta sobrinhos e a maioria nasceu lá na cidade (Campinas) e continua lá e graças a 118 
Deus, não tem nenhum [...] viciado em drogas, bandido, nada, nada. Todo mundo trabalha pra  119 

sobreviver, graças a Deus, né?! Porque também o nosso pai, a gente era uma pobreza do 120 
caramba, mas educou muito bem, os nossos irmãos, né ? Então graças a Deus conseguiu 121 
passar pros filhos né?! Então, por exemplo, aqui em Rondônia, mesmo nós temos um grupo 122 

grande de sobrinhos, né?! Mas, graças a Deus todo mundo trabalha e sobrevive [...]. Tem uma 123 

neta nossa que foi morta (silêncio seguido de choro, a esposa ajuda a relatar o caso, devido a 124 
emoção do narrador):  "em Jaci Paraná, já tá com quatro anos, dia vinte de agosto (2018) faz 125 
quatro anos, ela morava com a mãe dela, lá em Jaci Paraná. AÍ a mãe e o padrasto tinha outro 126 
cara que morava dentro da casa, era o amigo [...], a cobra que eles tratavam dentro de casa, a 127 
mãe e padrasto ia trabalhar e esse cara num ia atrás de serviço ficava só dentro de casa e 128 

começou perturbar a menina, a menina já tava moça com nove anos, ela era grandona, dava 129 
daqui assim nimim. uma moçona mesmo, procê vê. Aí ele aproveitou da bondade da menina e 130 
da família e aprontou. A menina reclamou pra mãe que o cara tava aliciando ela, perturbando. 131 

Aí a mãe pegou e chamou a cara atenção, mas em vez de expulsar o cara, fazer o cara sumir, 132 
não [...], ele implorou pra ela, pra deixar ficar mais aquela noite na casa dela, porque não tinha 133 
pra onde ele ir e aí o outro dia, ele pegava um ônibus e ia embora. A burra da muié que nem 134 
uma mula em vez de não deixar o cara dentro de casa, não. Aceitou o cara ficar. Ela saia cinco 135 

horas da manhã e ia pro serviço. O cara ficava dormindo e ele aproveitou esse espaço de 136 
tempo que ela e o marido saiu, pegou a menina dormindo, fez tudo o que tinha que fazer e 137 
matou, degolou a menina e botou fogo na casa. A única coisa que foi péssima pra nós, foi só 138 
isso. O resto foi bom [...]. A paz que a gente tem aqui que é muito bão, os NETTOs nasceram 139 
tudo aqui ao redor da gente, isso é a coisa mais importante que tem aqui. E outra graças a 140 
Deus, a gente é [...] nunca tivemo problema, né?! A gente veio pra cá, igual eu tava falando 141 
procê, fui morar na terra do meu irmão, morei quase um ano lá e aí vendimo a casa lá em 142 
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Campinas, o meu sogro vendeu a terra dele no Paraná e Compramo um lote junto, lá em Nova 143 

Brasilândia e lá também nós tivemos muita coisa boa, porque, a gente conseguiu nós 144 
chegamos ter 46 cabeças de gado, ela ajudava o caçula a tirar o leite pra entregar [...]. (Nos 145 
dias atuais)  até que trabalho tem , mas trabalhar é que eu não trabalho (risos), eu não tô nem 146 
aí, mas porque que eu vou quebrar minha cabeça, pra você vê, eu com sessenta e três anos o 147 
que eu tinha que fazer praticamente eu já fiz. Então, agora í rapaz, eu tô com um inhame pra 148 

arrancar aqui, já era pra ter arrancado a muito tempo, o dia que der certo eu ranco, se não der 149 
também [...]. Você entendeu? 150 
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ANEXO B   

“Acerola” - Para ganhar bem, tem que ser político! 

 

Eu cheguei em Rondônia em 1989, já direto pra Ariquemes, os meus pais moravam aqui, né?! 1 
eu no Mato Grosso do Sul, […] lá eu era de tão poucas vezes que eu trabalhei de funcionário 2 

público, lá eu trabalhei cinco anos de funcionário público, funcionário público não. Aliás 3 
funcionário, prestava serviço na agricultura, trabalhava na lavoura e daí a gente veio pra cá 4 
com intenção de comprar terra, né?!. Na qual eu acho que a gente foi infeliz em comprar terra 5 
aqui quando a gente chegou eu tinha dois filhos, um filho com cinco anos e uma menininha 6 
com onze meses, daí eu comprei uma terra na região de Machadinho do Oeste, mas eu não 7 

consegui ficar morando lá, atacou uma infecção tão braba na minha nenê que hoje já tá adulta, 8 
né?! Eu já tenho dois netinhos que são filhos dela e eu gastava mais no Monte Sinai aqui em 9 
Ariquemes do que ficava lá, com infecção no intestino, daí eu tive que abandonar lá, aí eu 10 

acho que mudança de clima, aí água, tudo, tudo influenciou nisso, daí eu deixei a terra lá e 11 
vim pra Ariquemes, daí aonde eu comecei a trabalhar aqui de pedreiro, vendi a terra lá, daí, 12 
gastei tudo e com doença, né?! E consegui comprar uma casinha no setor seis, daí continuei 13 
trabalhando lá. Daí eu tive já problemas de família, já daí? Quando a coisa não dá certo, 14 

quando você vem com intuito de se dar bem e dá errado, eu tive problemas de família, eu 15 
tinha dois filhos, daí fazia nove anos de casados agente se separou, daí […] tudo se acabou. 16 

Daí essa aqui é minha companheira, já há 26 anos, esse aqui é meu segundo casamento, mas 17 
graças a Deus, deu muito certo.  [filhos?] não, temos um monte, criamos um monte e temos 18 
esse rapaz que chegou aí, é um filho adotivo nosso, esse rapaz aí tem catorze anos, esse 19 

menino aí foi representar Rondônia em Curitiba, ele chegou faz 8 (oito) dias hoje, nos jogos 20 
escolares ele foi campeão estadual no lançamento de dardo. Pois, é. Daí tudo se acabou, 21 

quando não dá certo tudo se acabou, dei a casa pra mulher, deu tudo errado e tinha um filho 22 
daí na época, já com oito anos e a menina com 3 (três) quando eu me separei e a menina já 23 

estava com 4 anos, quando eu e [...] se conhecemos e tamo até hoje, tudo que nós fizemos foi 24 
junto. Daí de lá prá cá. (Aonde moram os filhos?) Tem um que mora aqui em Ariquemes e o 25 

outro faleceu com 18 anos, foi infecção, também infecção sei lá, deu uma infecção rara no 26 
intestino, levamo ele pra Belo Horizonte, nunca deu uma malária, uma dor de cabeça, nunca 27 

deu nada. Começou assim, ele se queixava de fraqueza nas pernas, pra nós. E daí a gente foi 28 
no Santa Rita, no hospital Santa Rita na época, agora é Carlos Chagas, Santa Rita, Bom Jesus, 29 
São Francisco, São José. Daí no São José o médico falou [...] nos irmãos Marcelina, as irmãs 30 
Marcelinas. Mas o médico aqui do São José foi o que descobriu que ele estava com uma 31 
massa palpável no Intestino. Daí, levamos pra BH. Daí lá, ele ficou vinte e seis dias internado, 32 

faleceu, dezoito anos. De lá prá cá, daí a gente passou um problema muito sério, quando eu e 33 
a Fátima fomos morar junto, ele tinha dezoito anos, já fazia dez anos que a gente tava junto, já 34 

tinha uma casa no setor seis, casa boa, cento e vinte e cinco metros de área construída. Aí 35 
complicou tudo. Aí nós tivemos que vender tudo lá pra pagar dívida. Aí o nome da gente foi 36 
pro SERASA, SPC. Complicou tudo, vendemo e pagamos as dívidas. Mas, aí graças a Deus 37 
no ano 2000, eu já consegui comprar esse terreno, na época, agente pagou R$9000,00. A 38 
gente começou a pagar um consórcio [...]. A gente quando é fraco a gente tem que visar 39 

alguma coisa. A gente começou a pagar um consórcio. Daí, quando saiu a moto a gente só 40 
rodou 200km com aquela moto. E Eu, como era [...], eu trabalhava de pedreiro, eu comprava 41 
[...], trem andava de quatro pé, pra mim e tinha chifre pra mim era vaca, então eu tava 42 
comprando e pagando aluguel numa fazenda que tem na frente, aqui fazenda [...]. Aí surgiu a 43 
oportunidade aqui, a gente deu uma moto e um pampa. Eu não tinha essa pampa. Mas, o 44 
pessoal queria um carro e que aceitava uma moto nova. Mas, eu tinha um primo meu que 45 
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tinha esse carro daí eu falei [...] que tava a venda. Daí eu falei ó, eu te compro o carro, tu me 46 

dá lá, pro rolo lá [...]. Eu vendi as vacas e paguei o carro pra ele. Quando foi em 2001. Aí a 47 
gente já comprou o outro terreno que a gente tem pro outro lado. E daí, a gente numa luta 48 
conjunta, fazendo contas do centavo que a gente ganha, não jogando fora de jeito nenhum, a 49 
gente conseguiu se instalar aqui, comecemo com tanque de peixe, nós temos três tanques de 50 
peixe aqui. E minha mulher é funcionária pública, ganha pouco, porque é professora e 51 

professora é excluído de nosso País, pra ganhar bem tem que ser político, só isso, o resto 52 
quem trabalha não ganha nada e esse ano, no ano de 2017 a gente já começou um projeto 53 
novo. Daí visando já, uma aposentadoria pra gente, porque agente sabe que aposentar, o cara 54 
que aposenta não vive de aposentadoria, ele tem que inventar um trabalho. Daí a gente 55 
montou uma Agroindústria de beneficiamento de peixe, nós primeiros cinco dias, nós levamo 56 

uma cacetada que até quando eu conversei com você, da última vez, a gente tinha começado 57 
trabalhar na agroindústria, o quê que aconteceu, câmara fria deu problema novinha no painel 58 

de comando e a gente ali já perdeu 10 mil da primeira cacetada, perdeu quinhentos e 59 

cinquenta e três peixe limpo, teve que jogar fora, então tivemos um prejuízo (existem 60 
seguros?). Mas isso é pra quem tem dinheiro minha filha [...], o cara quando tem dinheiro, ele 61 
faz seguro de tudo e a gente vai é na vontade mesmo, é claro que é tudo bem planejado, mas 62 
ninguém tinha uma visão dessa que uma câmara fria, zero. Ia dar problema, tanto é [...] (existe 63 

algum tipo de ajuda?): não, ninguém ajuda, essa indústria aqui é familiar, nós não temos ajuda 64 
de ninguém [...] A cooperativa, eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu venho 65 

de uma região onde cooperativa funciona, até a roupa, o calçado, a comida que agente comia, 66 
lá no sul, vinha da cooperativa. Lá tinha mercado, lá vendia roupa tinha adiantamento da safra 67 
sua e você vendia sua safra também pra cooperativa, só que nós estamos numa região aqui, 68 

onde aqui tem vários pensamentos, aqui tem o baiano, o Gaúcho, o Catarinense, o Paranaense, 69 
o Rondoniense, culturas diferentes e visão completamente diferente. Aqui quando se fala em 70 

cooperativa, a pessoa acha que vai lá na cooperativa receber dinheiro final do ano ena verdade 71 
seria assim. Mas uma cooperativa, só funciona quando tem cooperados que se dedicam a 72 

produzir pra cooperativa vender. Daí uma cooperativa forte que tem uma expansão de 73 
comércio grande. Vai gerar lucro pra ela e o quê que vai acontecer, vai gerar sobra e essa 74 
sobra vai ser dividido entre os cooperados. Mas, só que a gente como produtor tem que pensar 75 

assim, que todo produtor ele é muito inteligente e ele sabe produzir, mas não sabe vender. O 76 

papel da cooperativa é as vendas, e daí quando tem ideias que combinam e tão produzindo pra 77 
vender, vai gerar lucro daí, então a finalidade da cooperativa é muito boa. A expectativa 78 
minha e nossa é muito boa porque, a gente vai produzir e ela vai vender pro Vale do Jamari. 79 
Ela vai servir, esse peixe aí pro vale do Jamari, nove municípios e a nossa Agroindústria aqui 80 
vai ser com inspeção estadual, ela tá começando a trabalhar pelo município. Mas, ela vai ser 81 

estadual. Tem um rapaz que já tá trabalhando na documentação. Então, ela é importante, só 82 
que ela não pode dar nada pra ninguém porque, ela é fraca ainda. Mas é fraca, não por culpa 83 
da cooperativa. Por culpa dos próprios cooperados [...]. (O que o atraiu para Ariquemes?). 84 

Todo o povo que veio do Sul pra cá, é porque ele não tem terra, lá eu trabalhei, vivi com meu 85 
pai, toda a vida foi meieiro. O que acontece como meieiro, lá fala meieiro. Aqui eu não sei 86 
nem dizer, aqui geralmente dá a terra pro cara plantar e pronto. Lá é o seguinte, você trabalha 87 
numa propriedade 50% é do patrão e 50% é do empregado. O cara que tá trabalhando lá e o 88 

quê que acontece, o patrão ganha 50% e você dos seus 50% tem que pagar as despesas e não 89 
sobra nada, só come. Então, a visão do povo do Sul que veio pra cá é adquirir terra [...]. Eu 90 
nunca ganhei nada, eu nunca fui sem-terra e nunca ganhemo nada de ninguém. Tudo o que eu 91 
tenho, foi adquirido com muita luta, eu não ganhei nada de governo, tanto é que essa 92 
Agroindústria aqui tá tendo uma ansiedade de inaugurar essa agroindústria e você pode ter 93 
certeza que não vai ter inauguração, não. Se um político dizer pra mim que deu um prego 94 
aqui, não deu não. Então porque que eu vou fazer festa pra político. Não vou fazer, é tudo 95 
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esforço nosso, esse aqui é dinheiro de leite que agente é produtor de leite, agora tá fraco, por 96 

causa da seca (produzimos) peixe, cupuaçu e leite, porque o leite é o pão de cada dia. O leite 97 
nosso é o pão de cada dia. [Produzem derivados?]: Agora no momento, não [...] porque tudo 98 
mudou em Rondônia, eu fui criado lá onde que agente matava uma galinha e pendurava num 99 
prego lá atrás do fogão e agente comia e se criou todo mundo e não fez mal. Hoje, se não tiver 100 
um selo de qualidade, você não pode comer a carne. Então, tudo tem que ter selo embora 101 

agente não coma selo. Mas, tem que ter selo. Então mudou totalmente. Então o queijo, eu já 102 
fui fornecedor de queijo em panificadora, aqui em Ariquemes, não posso entregar mais. Eu 103 
teria que construir uma agroindústria pra poder conseguir entregar meu queijo. então nós aqui 104 
no tempo das águas, tem muito leite. Daí você fabrica queijo. Mas nós temos nossos 105 
fregueses, aquele que vai lá na casa, aquele que confia compra e gosta, vem aqui ou agente 106 

entrega lá. Agora no comércio agente não pode entregar, agente fez uma contrapartida, agente 107 
teve uma conversa, porque eu já fui presidente, daquela cooperativa [...] quando eu era 108 

presidente daquela cooperativa. existe uma associação chamada, [...]. Associação não, 109 

agroindústria familiar, familiar bem pequenininha que se chama [...]. A cooperativa, a 110 
intenção dela é comercializar o peixe também, agente conseguiu comprar uns pirarucu e levar 111 
lá nessa Agroindústria, até foi o seu [...] a pessoa que levou, que o seu [...] faz parte de lá 112 
também e gera um lucro fantástico. Enquanto você vende dois quilo de peixe pra uma pessoa, 113 

tem que chegar pelo menos cinquenta pessoas pra comprar alface pra dar o mesmo lucro, 114 
daquela uma pessoa que veio comprar o peixe. Então agente visou em tá fazendo a 115 

comercialização do peixe. O quê que [...], falou pra nós. A minha agroindústria é familiar, não 116 
quero aumentar os funcionários e não posso fornecer esse peixe pra vocês, agente não tem 117 
como fornecer, processar esse peixe. Daí, aí é que surgiu a ideia da gente fazer uma 118 

agroindústria, agente começou, eu e [...]. Começamos e perdemos mil e oitocentos reais no 119 
primeiro projeto. Assinatura do Engenheiro da prefeitura, que não é nada de graça não, essa 120 

conversa que é de graça, isso é ilusão, isso é mentira [...]. Não, o governo não faz 121 
empréstimos, sabe o que acontece com os empréstimos, você tem que empenhorar a terra que 122 

você tem, as vacas que você tem. Se não você não consegue. Se você, apresentar um carro 123 
desse, esse carro, não vale, o banco não quer isso. Isso aí vai acabar, ele não quer não, ele 124 
quer um imóvel, quer gado. Então se você não tiver, o governo não vai avalizar pra você não. 125 

Isso, uma entrevista dessa eu gostasse assim que fosse em uma rede nacional pra desmascarar 126 

político, eu não tenho vínculo político com ninguém[...]. Daí agente foi na prefeitura, tivemos 127 
que fazer a planta baixa, fizemos. Veio a fiscalização, marcou o local. Daí agente começou a 128 
pensar, mas Monte Negro não podia vender pra cooperativa, porque a fiscalização não 129 
liberava vender pra Ariquemes. Monte Negro é50 km, nós vamos cair na mesma situação que 130 
Monte Negro tá, eles não podiam lá, ter uma fábrica de iogurte, de linguiça, embutidos, não 131 

podia vender pra nós por causa da fiscalização de município, tinha um problema. Daí, a gente 132 
já tinha pagado pro cara que faz a planta lá, o Engenheiro, Engenheiro Civil, cobrou 133 
R$1.800,00, dá prefeitura, ele é funcionário da prefeitura e cobrou R$1.800,00 nosso. Daí o 134 

quê que a gente fez, parou, pensou. Não, vamos fazer um estadual. Mas, aí ainda bem que a 135 
gente não tinha perdido material, porque agente tinha demarcado o local. E daí, então agente 136 
abandonou tudo. O quê que um rapaz que trabalha no estado falou, fez pra gente de vantagem: 137 
"eu vou fornecer a planta pra você, pra você construir", só que pra mim legalizar, agora no 138 

estado, eu tenho que pagar a assinatura do Engenheiro. O Engenheiro nunca veio ver, mas eu 139 
vou ter que pagar a assinatura dele. Então, eu vou ter que pagar, eu fiz dentro do projeto. 140 
Então, é isso que acontece com agente, daí o quê que aconteceu, eu tive uma reunião uma vez 141 
com a secretária adjunta do estado, aqui nessa casa e agente fez um acordo, que eu construiria 142 
o prédio e eles repassavam um termo de comodato, os maquinários e pra mim é importante 143 
isso, porque o dia que eu parar os maquinários é deles, eu não saio perdendo e intenção é 144 
continuar e se os filhos quiser continuar, então vai continuar. Daí, quando você falou de 145 
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seguro, agora pouco vai encaixar as coisas, o quê que aconteceu, vieram instalaram a câmera 146 

fria, o governo é que comprou, veio pra cá uma batedeira de manteiga que não escama peixe, 147 
que ela veio pra escamar peixe, mas é uma batedeira de manteiga, veio errado. Veio pra cá, 148 
uma despolpadeira de peixe, que não funciona. Daí, os técnicos vieram aqui, agente reclamou. 149 
O governo comprou, não é culpa o governo nesse ponto aí. Porque comprou uma máquina no 150 
que os motor era de 5cv o motor veio de 0,5 cv. Então a firma que entregou que tava querendo 151 

ganhar nas costas do governo e eles tem prazo até a primeira quinzena de outubro (2017) pra 152 
tá colocando as peças, de acordo com o que foi comprado. A escamadeira de peixe chegou 153 
essa semana, tá instalada, a câmara fria ficou pronta ontem, trocaram a peça que queimou, na 154 
qual eu tive perca e daí, então agora pra essas percas de peixe. Se o homem dono da Cozil, 155 
que é a empresa que vendeu a câmara fria, entrar em contato comigo que já faz duas semanas 156 

que era pra entrar em contato comigo e não entrou pra fazer um acordo, diz que, ele é bom de 157 
acordo, eu faço acordo beleza, eu não vou ter percas. Agora se ele, não entrar em acordo, eu já 158 

falei com um advogado. Eu preciso que o governo me passe, por exemplo, a cópia da nota 159 

fiscal que eles compraram da Cozil, (a) câmera fria e que faça um documento que repassou 160 
pra minha propriedade, a câmera fria. Aí eu vou entrar na justiça pra eu receber, porque eu 161 
não posso perder também que é o meu capital de giro, é R$ 10.000, 00 que foi ali.  (Qual sua 162 
idade?) Até segunda feira, eu tenho cinquenta e quatro anos, eu vou completar 55, segunda 163 

feira, agora dia 1(outubro/2017) e a [...] tem 53 anos [...] e a nossa família era uma família até 164 
considerável, nós temos quatro filhos casados, esse em casa e um falecido. (Quanto o mercado 165 

consumidor?) No momento agente vende no município, mas agente participa de programas 166 
como o PAA (Programa de Aquisição de Alimento). Esse PAA, fornece para outros 167 
municípios também. Isso aí, eles compram da gente e passam como sistema de doação pras 168 

entidades. E daí, tem entidade fora do município também. (Existem funcionários?) Família, 169 
por enquanto é família e a intenção e gerar emprego aqui, é difícil, com agroindústria do porte 170 

que a gente tá fazendo e é claro que a gente vai trabalhar, jamais vai deixar de trabalhar, 171 
agente tem que trabalhar mais na administração e colocar gente pra trabalhar lá dentro [...]. 172 

Com certeza a expectativa é grande, porque nós não temos fornecedor. A cooperativa, por 173 
exemplo, ela tem pedidos de peixe pra entregar e Zaltana que é uma das indústrias mais fortes 174 
aqui da região, ela não tem interesse em tá vendendo pra cooperativa, o negócio dela é outro 175 

[...]. E daí, então a venda pra cooperativa não é necessária, eles deixam faltar, marca tempo 176 

pra entregar e isso eu vou tá cobrindo todinha essa produção [...]. O caso deles é mais  177 
exportação. Eles vão muito pra exportação. Então, eu acho que comércio existe bastante, tem. 178 
Eu talvez, eu não vá conseguir produzir, o suficiente e a minha vontade é produzir e trabalhar 179 
com agricultura familiar. Essa é uma porta pra agricultura familiar, também, eu não vou 180 
chegar lá nos grandes produtores pra tá comprando peixes, que tem grandes produtores, pra tá 181 

comprando peixe deles, não. Eu vou focar pra pessoas da agricultura familiar, tanto é que eu 182 
fiz um compromisso com a cooperativa pra cobrir a demanda de pedido deles. Agora se eles 183 
não cumprir também nãos sou fechado com eles, eu posso tá contratando vendedor e colocar 184 

vendedor também. (Quanto a feira do produtor rural?) A feira do produtor rural, daquele 185 
barracão? Aquilo lá não é feira do produtor rural, se fosse um produtor rural ele não podia 186 
ficar uma semana inteira vendendo todo dia, é [...]. O produtor rural não tem condições de 187 
ficar todo dia na cidade, se não ele não produz, então lá se chama feira do atravessador, lá não 188 

é produtor [...] tem um rapaz que vende banha de porco, dois litros, vinte reais, um frasco de 189 
dois litros, dois e pouco. Você chega lá eles te oferece dez reais em dois litros. Você sabe que 190 
preço eles vendem um livro, vinte reais. Então é uma exploração total, você chega com um 191 
cacho de banana, eles quer te pagar seis reais. Você vai comprar 1 quilo de banana é cinco 192 
reais. um cacho de banana, dá mais ou menos, seis, sete quilos. Então [...], Zaltana por 193 
exemplo paga sete reais num quilo de pintado. Se você for em qualquer lugar comprar, ele tá 194 
na promoção (por) R$18,99, 00, só tirada a barrigada. Se vai comprar um quilo de filé de 195 
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pintado, táR$37,00. E porque que só vale sete reais aqui no [...]. (A compra pode ser realizada 196 

no local da produção?) Pode, mas eu não posso vender pro Irmão Gonçalves, ninguém aqui 197 
que tenha comércio, porquê tem que ter o selo de qualidade. Você pode me comprar quantos 198 
quilos quiser, você não tem comércio. Agora se você me comprar e chegar lá no seu 199 
comércio, vendendo pintando. Eles vêm aqui e saber se eu tenho licença ambiental. Me 200 
Proíbem de vender para você [...]. (É cara a obtenção de licença?) Eu acho que não é tão cara, 201 

é muito demorada, a burocracia é bastante demorada [...]. Agora o que é comum vê, por 202 
exemplo uma agroindústria dessa aqui funcionando. Daí você, vê a galera do prefeito, fazendo 203 
campanha em cima de um trabalho seu[...] aqui por exemplo, a minha mulher agora, ela tá 204 
vendendo leite. Aqui agente se vira como pode, vendendo leitinho, o cara vem buscar leite 205 
aqui, ele não tem selo de qualidade esse leite, agora se fosse pro comércio, não poderia. Aqui 206 

é dois reais o litro de leite, um frasco desse é quatro [...]. 207 
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ANEXO C   

“Banana” - Isso são coisas que a gente não esquece [...]. 

 

Eu, tenho quarenta e oito anos [...]. Então quando nós vimos pra cá do Paraná [...] nós viemo 1 
de pau de arara na época, né?! Meu tio trazia as família pra cá, né?! Em busca de um futuro, 2 
né?! Consegui um recurso, uma terrinha pra trabalhar e nós viemo direto pra Ouro Preto, né?! 3 
Aí passamo um ano em Ouro Preto. Aí no lote do meu tio. Aí nós peguemo terra aqui em Rio 4 

Crespo [...]. Isso foi em 68 eu vim pra cá, foi em 69 mais ou menos. Passamo só um ano em 5 
Ouro Preto e viemos pegar o lote aqui e depois disso nós ficamo lá trabalhando. Aí nós morou 6 
lá, inclusive tem uma história triste e bonita ao mesmo tempo na viagem de Ouro Preto, ali 7 

pra Rio Crespo no caminhão de mudança que nós tava vindo, a estrada era nova tava bem 8 
ajeitadinha, né?! E a mudança alta e o meu pai foi e levantou em cima do caminhão pra poder 9 
ajeitar um caixote de galinha, né?! E o vento tirou ele de cima do caminhão, puxando uns 90, 10 
100 por hora. Aí nós bateu na cabina pro caminhão parar, né?! Aí o caminhão parou já uns 11 

duzentos metros. O caminhão engatou uma ré que tava voltando, aí ele vinha correndo atrás 12 
do caminhão sem nenhum arranhão (risos). Aí acabamo de chegar no sítio e no mesmo dia 13 
ainda a hora que descarregou a mudança, ele pegou uma espingardinha, entrou no mato 14 
conseguiu matar um veado ainda, né?! No mesmo dia (risos) e aí ali nós passamo cerca de 15 

dezessete anos trabalhando né?! Adquirindo conhecimento pra arroz, né?! Seringa na época e 16 
a terra era fraquinha na região, aonde a gente pegou o sítio [...] doado pelo INCRA em 17 

Ariquemes [...] há oito quilômetros de Rio Crespo em Ariquemes. Aí nós ficamos ali uns 18 
dezessete anos mais ou menos, a terra não ajudava muito, a gente acabou vendendo indo pra 19 
[linha] 35 da [RO] 421, pro lado do Monte Negro e lá nós ficou mais uma temporada, aí de lá 20 

nós viemo pra cá[...]lá nós plantava arroz, milho, café, né?! Feijão, de tudo. Depois nós 21 

viemos pra cá. Aqui já estamos com 24 anos, morando aqui nessa chácara. E aí nós tamo aqui 22 
até hoje, hoje eu produzi muito aqui horta, hortaliça, só que aí depois [...] do veneno a gente 23 
teve que parar, né?!E hoje a gente mexe mais com polpa de fruta e banana, dá retorno, dá pra 24 

manter a família bem devagarzinho, mas dá [...] Eu (a esposa) e quatro filhos, só que aí os 25 
dois filhos casou, né?! E eu tenho dois que mora mais eu (trabalham na agricultura familiar) 26 
entre família. Ultimamente, eu tô trabalhando pouco aqui, né?! Ultimamente, a gente no caso 27 

tá recuperando o intoxicamento, né?! Tá tudo abandonado como cê tá vendo[...]. (apontou 28 
para uma parte da chácara). A acerola eu colho o ano inteiro, na seca, no verão porque eu 29 

tenho irrigação, pode ver que tá verdinha ali, dá uma olhadinha pra você vê tudo furadinha, 30 
esse ano agora na seca há 20 dias atrás eu já colhi bastante acerola,  né?! E já tá dando outra 31 
colheita. A banana, eu produzo direto também, né?! E aí [...] eu tenho mais a banana prata 32 

melhorada57 e a nanica e tem as de fritar também. Só que agora na seca, geralmente no geral 33 
ela dá fracassada, né?! E [...] aqui é quatro alqueires. Só que aí nós dividiu entre os irmãos, 34 

né?! E ficou um alquer pra cada um, menos de um alquer um pouco[...]. Aqui era uma área de 35 
dez chácaras, era pra ter cem famílias, hoje eu não sei, se contar dá mais de 200 porque as 36 

chácaras foram divididas, tipo essa nossa aqui, era uma, hoje mora quatro famílias[...]. (todos 37 
produzem) um pouquinho mais produz, todo mundo faz uma coisinha[...]. Então multiplicou 38 
muito o número de gente aqui [...] pra mim, eu nunca tive problemas, a minha casa é mal 39 

fechada. Eu vou direto para a igreja[...], tem um lado bom. Eu vejo aqui, as coisas mal 40 
administradas no geral. Eu vejo um trator aqui, dado por um governo também pra associação 41 
nossa que o tratorista, nenhum dos dois foi de prestar muita conta e nunca sobrou retorno 42 
nenhum pra Associação e também sempre, nó teve ajuda aqui com calcário (trazido de 43 
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espigão do Oeste), né?! Muitas das vezes as pessoas não usam de uma forma correta e as 44 

vezes só paga o frete. Mas, eu vejo assim as coisas que o governo tem ajudado, se o pessoal 45 
usasse de uma maneira certa, era uma grande ajuda sim. Porque, trator veio um novinho pra 46 
cá. Só que aí ficou na mão de tratorista, pouco serviço pro chacareiro, mais pros fazendeiros, 47 
agente não via a prestação de contas de nada, né?! E hoje continua assim, eu acho uma coisa 48 
assim que tinha de ser até levado pro ministério público pra ver como é que funciona esse 49 

trem direito, se pode ser assim mesmo. Eu acho que se é para beneficiar os pequeno produtor. 50 
Esse trator deveria ficar numa garagem pra beneficiar os pequenos produtor, na hora que 51 
precisasse, tinha que tá bom e cobrar uma taxa pequena, só pra manter o trator e a diária do 52 
tratorista, eu acho assim, se era pra ajudar, né?! E mais só que não funciona assim [...]. (O 53 
trator) prepara o solo pro pessoal trabalhar (plantar) né?! tem a calcariadeira que esparrama 54 

calcário, tem a grade pra gradiar o solo, né?! E dá condições do pessoal trabalhar [...] (Quanto 55 
a venda do produto?) Polpa de fruta tem de passar pela agroindústria e a gente é sócio da 56 

associação[...] nós passa por lá pela agroindústria pra beneficiar as frutas, transforma em 57 

polpa, lá nós deixa uma renda de 25% pra manutenção da associação e nós leva pros colégios 58 
do estado e do município, nós mesmo pega e leva, nós mesmo, sai tudo do (bolso próprio) 59 
[...]. Graças a Deus tô feliz em vista do início, assim que nós chegou pra cá começamo 60 
Ariquemes só tinha Marechal Rondon, lá em baixo que eles falavam Vila Velha, né?! Muita 61 

malária, só o consultório do Confúcio lá embaixo e era uma malária atrás da outra, eu vi muita 62 
gente morrer, embaixo do pau aí derrubando mata, malária[...]. Na minha família mesmo, não. 63 

A gente viu muito acidente, assim derrubada, inclusive com meu pai[...]mais vizinhos, buscar 64 
pessoas mortos lá embaixo de pau lá [...]. A história que me marcou muito que eu sempre 65 
lembro e da vez que o meu pai, da trajetória de Ouro preto pro Rio Crespo, né?! Meu pai saiu 66 

de cima do caminhão correndo que eu já passei e outras foi alguns amigos da gente que as 67 
vezes no domingo a gente batia bola o dia todo, na segunda feira ia derrubar mata e de repente 68 

acidentava e morria [...]. Isso é umas coisas que a gente não esquece[...]. Aqui era do meu pai, 69 
eu sempre morei com eles, inclusive eu perdi os dois aqui, uma história marcante, essa é uma 70 

das maior, os perdi em uma diferença de quase dois anos um pro outro, um foi enfarte o outro 71 
foi derrame cerebral, né?! Minha mãe foi derrame cerebral [...] Eles já estavam bem 72 
madurinho, eles poderiam viver muito mais, a minha mãe foi com 68, né?! E o meu pai com 73 

77, não 87[...]. Apareça pra eu fazer um café pra nós tomar[...].   74 
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ANEXO D –  

“Graviola” - Nem todo mal é mal, né! Tem mal que só vem pra bem! 

Eu sou da Bahia, cheguei em Rondônia em dia doze de setembro de oitenta e quatro e tô nessa 1 
linha58 sessenta da RO até hoje, trinta e poucos anos. (Qual o motivo da vinda?) Ganhar 2 
dinheiro, porque na Bahia mesmo começou a escassidez do cacau, né! Deixou fracassar o 3 

cacau [...]. Sou de Canas Viera, Bahia. Aí começou faltar serviço e eu com uma idade de doze 4 
anos, eu já trabalhava em fazenda. Eu vim pra Rondônia, eu tinha quinze anos e dois meses de 5 
idade, direto pra Ariquemes [...]. Aí eu fui trabalhar com patrão, trabalhei com ele, oito anos, 6 
aí saí da fazenda, fui trabalhar com [...] agora que já tem vinte e tantos anos mais ele. Vinte e 7 
três anos, né! Fez vinte três anos agora em janeiro [2017] que eu trabalho com [...]. Aí a gente 8 

pegou ele mexendo com polpa também, a gente aprendeu também, compremo um lotinho e 9 
fabricamo uma agroindústria também e tamo trabalhando, [família?]conheci aqui, eu vim com 10 
quinze anos. Aí arrumei família aqui e tamo aí na luta. Agora eu tô dando uma trabalhada no 11 

Pará (Jacareacanga). A família tá no sítio produzindo polpa de fruta. É porque eu fiz um 12 
financiamento pra comprar um carro pra trabalhar e aí se for pra pagar esse financiamento 13 
com essas polpa aí, não dá de pagar ainda. Então a gente tem que [...], financiamento tem de 14 
tá em dia. Então que trabalhando fora pra arrumar o dinheiro pra complementar, pra manter a 15 

família dá, mas pra manter uma condução, um veículo novo, não. (Alguma tragédia 16 
marcante?). Não, o que me marcou antes foi só a malária, o resto graças a Deus. Peguei muita 17 

malária, tem muitas que me deixou internado foi um bucado de dia internado no hospital do 18 
governo ali, levantemo, tamo aí em pé de novo, há me deu mais de trinta malária. É que 19 
passou três anos sem saber o que era malária, o pessoal falou: rapaz não tem capacidade, o 20 

pessoal que vem aqui em Rondônia que trabalha nas fazenda, eles não passa mais do que um 21 

ano sem malária, você já tá com três ano. Só foi falar aquilo com uma semana depois tava 22 
com malária (risos). Os (filhos) pegou, cada um só pegou uma vez também, trocaram os 23 
medicamento de malária, quem ajudou combater mais a malária em Rondônia foi a troca de 24 

medicamento. Desde que cheguei, moro no mesmo endereço, na mesma linha. (Mexendo) 25 
com o mesmo tipo de produção, com cacau. Com polpa nós viemo mexer mesmo, tem uns 26 
dez anos pra cá. Esses vinte e poucos anos era mais cacau, vendia só a semente pra fazer 27 
chocolate, aí depois tem uns quinze anos que a gente vem mexendo com polpa na fazenda do 28 

[...]. Agora nós mesmo tá com quinze anos que nós fizemo a agroindústria...(É um) sítio de 29 
doze alqueires59. Compremo trabalhando na fazendo do [...]. Ele me ajudou, na época eu não 30 
tinha dinheiro pra comprar o sítio. É um pai, né! Porque quando eu fui morar na fazenda dele, 31 
eu não tinha nada. Só a mulher e os filho. Então a gente, encarou assim. (Hoje) já tenho 32 
NETTO com nove ano, completa nove ano agora em março. Eu casei com dezessete ano. Meu 33 

filho mais velho, tem, vai completar agora trinta e um anos. São cinco (filhos). Três mulé e 34 
dois home e três NETTO, graças a Deus. Esse aí mesmo é um NETTO. O pai dele mais a mãe 35 

dele foi buscar uma polpa lá no sítio pra entregar ali na igreja, né! Somo evangélico graças a 36 
Deus da Assembleia [...]. Graças a Deus sempre tá acontecendo coisa boa, eu faço meus 37 
financiamento, primeiro foi umas vaca, né! Acabei de pagar, agora eu fiz po carro e pra uma 38 
câmera fria, o carro já vai pra três prestação que eu vou pagar, né! Graças a Deus, só tenho 39 
que agradecer a Deus que tá tudo dando certo [...] Eu faço parte da Associação 40 

[COAPRAV60], mas depois que ela me deu um prejuízo de cinco mil, doeu, né! Além de você 41 
pagar a porcentagem, pagar o salário do mês, apareceu uma dívida aí a gente teve que pagar 42 

                                                           
58 Estradas regionais dentro  do Estado de Rondônia. 
59 Unidade de medida que representa o tamanho de terra. 
60 Cooperativa de Produtores Rurais e Agroindústrias do Vale do Jamari 
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de cinco mil, pra quase todo mundo, né! E até hoje ela não se aplumou mais [...]. Mas, tão 43 

mudando a Direção, vamo vê como é que vai ficar, né! Mandaram recado pra mim vim aí que 44 
vai ter reunião, semana que vem, eu vou ver o que vai acontecer. (Quanto a barraca na feira?), 45 
nós só construímo, nós ganhemo o terreno e constuímo por conta própria. A prefeitura deu 46 
[...], documentado. Isso aqui é documentado. Eu ainda tô sócio da (cooperativa), só não tô 47 
mexendo com venda, né! Só não tô vendendo. Ali mesmo a gente entregava toda a semana 48 

vinte quilo de polpa de cada um produto, vinte de acerola, vinte de maracujá, vinte de 49 
pupuaçu. Mas, ele deixou de pagar, como ele deixou de pagar, sentiu. Ai o nosso fornecedor 50 
que a gente compra maracujá, a gente precisava pagar ele. Aí, se a gente ficar embalando, 51 
depois não dá conta. Aí eu já dei uma parada para ver o quê que vai acontecer. Eles tinha uma 52 
boa venda ali, eles vendia bastante, mas o negócio deles é que não estavam cumprindo com os 53 

cliente, com os produtor, aí eles vendia, mas como é que a gente vai colocar, se não recebe. 54 
(Fatos que marcaram em Rondônia?) A história de amor, é a que eu vivo hoje, porque essa 55 

menina aí, eu fiz com outra mulé. Aí como ela (ex esposa) me traiu, a gente separou e a 56 

história de amor eu vivo hoje, vinte e três ano com a nova esposa, essa é filha de outra esposa, 57 
tive três filho com outra e com essa ai nós tem dois. Quando eu fui morar sozinho, foi todos 58 
três comigo. Quando eu fui trabalhar com [...], eu levei esses três filho, ela (filha) tinha quatro 59 
anos. Eu tava separado, a outra tinha cinco o outro ia completar sete, o mais velho. Eu morava 60 

num barraquinho de palha, eu levantava cinco horas da manhã, fazia café, cortava o bolo, seis 61 
horas eu ia pra roça e falava com o mais velho que é o [...], meu filho quando você levantar, 62 

você escova o dente e dá café pra suas irmã, toma café, o bolo tá cortado. Aí, eu já deixava o 63 
café no bulhe fora do fogão, pra ele não se queimar...fiquei quase três mês, solteiro, aí conheci 64 
essa aí (esposa) e graças a Deus vai pra vinte e quatro anos agora em fevereiro que nós tá 65 

casado ...e a mãe deles (dos filhos) é ela, (chamam) ela de mãe (e o contato com a outra?), não 66 
ela vê pela rua aí, só que eles não vão na casa dela e nem ela na casa deles. Só isso. [Ela não 67 

os procura?], não outra pessoa substituiu como mãe, né! Aí, as outras pessoas falava, há, mas 68 
ela não é sua mãe, a briga tava feita (risos), na época. Aí a história de amor é a que eu vivo 69 

hoje, há vinte quatro anos. Quando nós se amiguemo, a minha mudança foi numa carriolinha 70 
de mão. Nós trabalhava numa fazenda, ela (a ex) levou tudo que tinha, guarda roupa, fogão, 71 
tudo, mesa e eu saí sem nada, fiquei só com os menino. Eu separei porque ela tinha me traído, 72 

me traiu com um primo meu. [Ela ficou com o primo?] Ficou nada, só pra estragar o 73 

casamento, mas nem todo mal é mal, né! Tem mal que só vem pra bem, graças a DEUS, eu tô 74 
feliz. Na hora dói (risos), se dizer que não dói é mentiroso (risos), mas depois se acostuma, 75 
nem todo mal é mal, tem mal que vem pra bem e tem bem que vem pra mal, na hora a gente 76 
não enxerga, vamo enxergar depois [...]. A minha filha foi casar, eu falei minha filha esse 77 
rapaz não é pra você, ela teimou, teimou, casou, só se deu mal ...Essa aí casou duas vez, não 78 

deu certo ...e já ta aí próximo pra casar de novo (risos). Deus vai preparar, eu falei é minha 79 
filha pede pra Deus apreparar que seja um bom homem...Deus vai preparar que seja um bom 80 
homem, a valência dela é que ela não quis filho, ela viu que não ia dá certo, também...A 81 

minha história é esse aí [...]. O prazer foi meu, feliz ano novo pra senhora [...] tudo de bom, 82 
que Deus abençoe, seja feliz. 83 
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ANEXO E  

“Limão” - O pior que eu tava bêbo! 

 

Quando eu vim, eu vim do Espirito Santo com meu tio, diretamente pra Ariquemes. Aí de 1 
Ariquemes, eu fui morar no setor oito61, quando tava abrino, não tinha nove, não tinha vinte e 2 
cinco de dezembro, não tinha dez, em oitenta e cinco. Aí dali eu virei engraxate, engraxava 3 
sapato, vendia picolé. Aí naquela época, o Amorim se candidatou pela primeira vez a prefeito. 4 
Aí, quando ele cortou o nove e deu um terreno pra nós. Pra nós não! Pra toda a população que 5 

não tinha casa naquela época. Daí nós foi pra lá (no Setor nove). De lá, eu com meus quinze, 6 
dezesseis anos, eu caí (fui) pro garimpo Bom Futuro, eu era engraxate lá, naquele tempo, (em 7 

todo) o garimpo. Fui lá e fiquei lá até noventa e quatro, foi noventa e quatro, no garimpo Bom 8 
futuro. Aí voltei e disse Rapaz, esses meio de viver e morar em Rondônia [...], eu vou é vazar 9 
(ir embora), não vou ficar mais não [...] gastava tudo em Baralho, num é como as coisas era, 10 
mas eu viciava em jogo. Daí, comecei (a) trabalhar com negócio (terra) [...]. E pega fazenda, e 11 

um monte de gente pra fazer derrubada (corte de arvores). Eu ia, pra trabalhar de “meloso”. 12 
Eu não era casado ainda, trabalhava de meloso, carregar água e gasolina e óleo. Pro cara, pro 13 

motoqueiro. [...] fazendo derrubada, trabalhava com motosserra. “Eu vou carregar [...] 14 
gasolina pra vocês”, eu carregava lá (na mata), pra três quatro pessoa. Aí voltei, aí comecei 15 
descascar tora de cerraria [...] Jequitibá, Garrote [...]Aí fui indo. Aí depois surgiu negócio de 16 

festa, aí fui trabalhar na APA62[...] A APA tem trinta e quatro anos, foi em oitenta e seis que 17 
ela surgiu, aí isso, quando eu fui trabalhar na APA, quando eu vim de garimpo, de mata, 18 

tudinho,  (no ano de) noventa e oito. Aí, eu fui trabalhar como ambulante com uma caixinha 19 
de isopor e saía vendendo e foi aonde que eu viciei em festa. Aí eu não quis saber mais de 20 

roça, nem de nada [...] O ganho era melhor. Aí comecei andar o estado de Rondônia todinho, 21 
Mato Grosso, onde tinha festa eu tava, era carnaval, era tudo. Como ambulante (topava tudo), 22 

tudo, eu não tava nem aí. Quando eu vim de garimpo, aí eu voltei pra roça [...] roçá mato, 23 
quando eu vim do garimpo, quando eu desisti do garimpo, eu fui roçá mato, quando eu fui 24 
trabalhar na APA[...] Aí foi quando eu conheci minha esposa, no trecho, no mundo [...]. (Em) 25 

Machadinho, nós tá com dezesseis anos casados. (Completa) em 2001[...], (a conheci) em 26 
Machadinho, eu bêbo, eu chapado e ela inocente da roça, eu chamei ela pra vir embora, ela só 27 
com a roupa do corpo, ela veio, pro nove. Aí chegou no nove [...] fugida, roubei ela, viemo 28 

embora [...], viemo embora, ninguém sabia, minha mulher tinha dezesseis anos. Eu tinha uns 29 
vinte já, vinte e dois anos [...]. Viemo embora de mota63[...]lá, ela não voltava nem a pau[...] 30 

Aí de lá no Machadinho, disso já tinha dado queixa como desaparecida na delegacia[...]. Tudo 31 
isso aí, após um ano e meio (o contato com a família foi retomado). (A) conheci sete horas da 32 
noite, cinco horas já estava aqui em Ariquemes[...]O pior que eu tava bêbo. Quando eu 33 

cheguei que vi, ué[...]. Eu bêbo, aí eu fui durmir, fui acordar da realidade, que eu disse, ué? 34 
(Fala da moça): “você me chamou, daí eu vim”. Aí que eu fui, meu Deus do céu, o que eu vou 35 

fazer agora[...]. Eu falei, não, tu vai voltar embora, pega o ônibus no outro dia, eu pago. 36 
(Moça): “mas meu pai não vai querer eu dentro de casa mais”. Não, vamo umbora. Pode 37 

imbora.(risos) [...] Aí eu fui na rodoviária e comprei duas mudinhas de roupa pra ela[...], 38 
pessoa simples, até hoje, as irmã é tudo do mesmo jeito[...] Aí nós ficou, aí nós olhou uma 39 
casinha na rua, fumo morar junto e contituamo, continuamo temos dois filho, hoje um com 40 
quatorze,outro com quinze. Aí eu tinha uma casa na rua (área urbana), como ela muito 41 
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62 Associação dos Pecuaristas de Ariquemes 
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gostava de lote64, surgiu essa chácara aqui. Aí eu não pensei duas vezes em comprar ela. Aí 42 

ela (esposa) chegou, me chamou (e disse): eu não gosto de ficar na rua, é ruim [...]. Ela ficava 43 
muito presa dentro de casa [...]. Ela num vai no vizinho aqui do lado. O negócio dela é andar, 44 
é cortar o mato[...] ela é nova, mas ela é roça [...]. Homem (visitantes), ela não vai, não dá um 45 
passo pro lado de fora, não vai. Aí, surgiu isso aqui, aí viemo pra cá, eu continuei trabalhando 46 
em festa e eu tenho isso aqui, quando eu mudei era um quarto de madeira(em) dois mil e 47 

nove, são sete, oito ano. Dois mil e nove. Aí viemo pra cá e eu trabalhando em festa, ela 48 
ficava mais os meninos, temos dois um de quatorze e um de doze, dois rapazinho [...].Nós 49 
queria ter mais, mas ela tem problema, não deu certo, ela não engravida, não sei porque, 50 
remédio ela não toma, já passamo apuro aí pela doutora. Tem um médico vagabundo, queria 51 
tirar o útero dela, dizendo que ela tinha problema no útero, que ela tinha mioma. Aí, eu fui 52 

com a doutora [...], que passou remédio, tai oh, primeiramente Deus, não teve que operar 53 
nada. Aí nós compramo isso aqui em dois mil e nove. Aí, eu trabalhando em festa [...]. Tinha 54 

uma roça de cupuaçu, aí comecei cortar cupuaçu com a tesoura, mais ela (a esposa). Nós 55 

vendia na rua, (para) as pessoa da feira [...] Minha mãe mora no nove, ela morou vinte e cinco 56 
anos lá (ainda mora). [ E o pai], Espírito Santo, quando separou de minha mãe, eu tinha onze 57 
anos. Eu vim com minha mãe e meus irmão mais novo do que eu. Nos semu em Cinco. 58 
(Viemos), incentivados por um tio meu que veio pra cá [...]. Era lugar de pegar terra e como 59 

minha mãe e nós cinco irmão, nós era em cinco irmão era muito chegado a esse meu tio e 60 
minha tia [...]. Viemo de ônibus, as coisas vieram de caminhão era umas quatro família que 61 

veio. Ali perto daquela prefeitura, ali era tudo arrozal, aquela feira, tudo era arrozal. Tudo era 62 
plantação de arroz, tudo tudo [...]. (Trabalhamos) com polpa, eu tenho um pouco de café, 63 
limão [...]. (Destino no produto?) Merenda escolar. Eu vendo pra fora, mas de dez mil quilos 64 

(por ano), nove é merenda escolar (o maquinário) é tudo meu, aqui nada é do governo, só tem 65 
isso aqui e isso aqui. Tudo aqui, se eu quiser vender é meu, tudo. Até o pessoal da fiscalização 66 

do estado, federal falou: rapaz, como é que cê fez? Isso é uma Associação? Você financiou? 67 
Aqui, eu não devo um real pra banco, nada. Fui juntando dinheiro, guardando [...]. Entregou a 68 

planta. Só me entregou a planta. (Quanto ao maquinário?): descobri só nas próprias outras 69 
agroindústria e a gente vê[...]. Eu já sabia mais ou menos como é que é funcionava [...]. A 70 
cooperativa aquela que nós tava lá, quando eu entrei deu um rombo de cento e tantos mil, aí 71 

eu saí. Eu entrei logo quando abriu ela. Aí, dia do rombo. Eu tô com oitocentos reais pra 72 

pagar dá minha parte, aquilo lá é o seguinte quem vende mais, paga mais [...]. Aquela bicha 73 
tem uns quatro ano. Aí, eu peguei joguei lá, quem era presidente era a [...], eu botei o dinheiro 74 
em cima da mesa. Eu quero nota, se não, eu não pago [...]. Se você botar meu nome pra 75 
justiça, eu vou com uma indenização em cima de você, pessoal, não é contra a cooperativa 76 
não. Aí, eu saí fora, quanto foi agora, eu voltei de novo. Esse outro (presidente) até agora [...] 77 

Só pago ele, mil reais parcelado. O que tá lá agora, eu não posso falar, nada! Aquilo foi 78 
roubado na cara, na tora mesmo, na cara. Esse até agora de dois anos pra cá, um ano e pouco, 79 
não posso falar nada, não vejo nada, até luz, energia. Concordo, ele fala ó, nós deve dois mil 80 

de energia, a gente tá vendo ali [...]. Tem um negócio de uns sete mil, não sei se é por ano que 81 
a prefeitura dá. Por ano! Ele quase não recebe dinheiro por causa do rombo que teve da outra 82 
vez [...]. O quê que aconteceu, como é que paga o INSS65, que teve funcionário ali que meteu 83 
ela no pau, fez acordo. Mas tem que pagar o INSS. Aí o rombo é grande e não dá muito 84 

dinheiro, ele não tá vendendo nada. Tudo aqui é meu, comprei, chequei de bicicleta, eu não 85 
tinha carro[...], eu construí essa casa, eu fiz um poço artesiano, eu tenho uma F1000. É tudo 86 
forrado (a casa), tem telha de Barro e tudo[...] nove e quinze por comprimento. (moramos há) 87 
nove anos, vai fazer, não tem nove anos completo[…]. Ali é uma garage e um cômo (Existem 88 
outros moradores?): só eu, só nós naquela casa lá. Dá três, alqueires. 150 de frente e 500 de 89 
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comprimento. Aí eu tenho, essa casa, tenho poço artesiano, tenho isso aqui, tenho dois 90 

carrinho meu, tenho data66 na rua, lá perto do DETRAN. Tenho duas datas lá perto do 91 
DETRAN67. (Quanto ao retorno financeiro da venda de polpas), a cada noventa dias nós 92 
recebe, dá pra viver. Eles gostam que eu entregue. Eu vendo muito, os outros ficam até com 93 
raiva. Também eu não gosto de puxação de saco. As próprias prestadora que compram, por 94 
exemplo, cada escola tem sua prestadora. Aí como eu faço, por exemplo, eu vou entregar pra 95 

senhora lá. Aí num tem aquele negócio de (somente) um ou dois quilos, aí e os outro acaba 96 
atrasano [...]. Aí em dia de autorização (as prestadoras falam): eu quero que o [...] continua. 97 
Aí, ao em vez de cem e duzentos quilos eu (vendo) mil, dois mil quilo, mas aí vender pro [...]. 98 
Ficou uma semana sem polpa porque o telefone (de outro produtor) não atendia, quem 99 
socorreu foi eu. Eu não deixo faltar [...], porque eu não gosto dessas tranqueragem68, é tanto 100 

que a fiscalização federal vem aqui, a minha é federal, a minha nenhum município pode tacar 101 
a mão aqui (consegui) isso através de meu esforço. (A fiscalização) foi em todas a única que 102 

eles aprovou foi a minha (agroindústria). Agora eu participei do Quinto BEC em Porto Velho. 103 

Eu vou entregar pro exército agora. (Quanto a marca?): não é selo, é toda timbrada, olha aí, os 104 
outros a maioria é selo, vc pode olhar por aí, de papel. (Quais frutas estão despolpadas?) Tem 105 
cupuaçu, tem maracujá, tem tudo, a graviola, só não tem despolpada. Acabou, mas eu tenho 106 
ela, de pacote de trinta quilo [...]. Aí eu vivo assim desse jeito que a senhora tá vendo. Porque 107 

eu nunca fui de gastar dinheiro, eu fiz uns investimentos meio [...], já perdi dinheiro. Eu vou 108 
falar pra senhora que os fiscal chega e diz assim: seu [...] tem que fazer isso e isso [...] O 109 

problema dos outro [...] é que eu tenho vontade de passar as outras (agroindústrias) na federal. 110 
A gente deixa de fazer a coisa que precisa fazer, porque eles não faz, acha que é só dá o 111 
dinheiro e ocê não, nos fala seu [...] cê tem que fazer isso. Eles vieram aqui, foi em abril, em 112 

março, foi em março? Não foi em Junho, pediu pra pintar essa parede aqui, pintar isso, pintar 113 
esse negócio da porta e daqui, isso aqui era vidro, aquela janela, janela de vidro. Aquilo cê 114 

pinta com um tempo começa, descascar, aquela casca pode cair junto com a polpa. Aí ele 115 
pediu pra eu dar uma pintura nos ferro. Aí, eu falei tá bom. Aí ele mandou eu pintar, aí eu 116 

falei não. Aqui ele mandou eu pintar, eu ranquei logo. Aí ele mandou eu pintar alipra tirar as 117 
manchas, aí eu meti foi cerâmica, ele mandou eu pintar isso aqui [...]. E botei tudo blindex69 118 
com porta, com tudo. Aí quando ele chegou aí: “rapaz. olha aí, como é que não incentiva um 119 

rapaz desse”. Nas outras do mesmo jeito que ele deixou, tá ali até hoje,não fez nada. Olha a 120 

estrutura disso aí. Eu mexi com frízer (o fiscal disse): “seu [...], o frízer do senhor está muito 121 
usado, porque o frízer queimava muito, eu mandava fazer aquele negócio de cobre em volta 122 
dela [...] Eu fui lá (montei) logo foi uma câmera fria, dei trinta mil e montei [...]. Só essa peça 123 
aqui foi sessenta mil. (Dentro da câmera fria): esse aqui o que acontece com a acerola, o 124 
pessoal a gente fala, lá é acerola. Tá vendo ela vermelhinha ali, tá tudo vermelho daqui a três 125 

mês quando a senhora chegar aqui, ela tá daquela cor, ela some a cor. Aí quando a senhora vê 126 
uma acerola vermelha nos lugar, pode saber que tem produto químico no meio e eu não faço 127 
isso. Se a senhor estiver assistindo tv, pode notar em novela, os outro tomam uma jarra de 128 

acerola em cima de uma mesa é amarela, ela não é vermelha. (O preço do quilo de polpa é) 129 
sete cada uma dez real paga, quiser levar um pouco de limão pro seu esposo, tomar 130 
caipirinha[...]. Eu não bebo não, né!(Quanto a tragédias?): Rapaz, só foi minha tia que Deus 131 
levou que dês do Espirito Santo [...] nos ajudou]. Minha tia tinha problema, de negócio de 132 

diabetes...deu derrame nela duas vezes [...]. Amigo é quando você tá numa rodada de cerveja, 133 
conhece amigo pra todo lado...A minha família, minha mãe tá viva, meus cinco irmão tá aí, 134 
cada um. Meu pai largou a minha mãe, eu tinha nove anos, meus cinco irmão, tinha até nos 135 
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braço[...]. Eu sou o mais velho, todos nós tá bem estruturado. Meu pai, ele liga, mas eu não 136 

atendo, ele mora na Bahia agora, eu não atendo, eu não atendo porque uma vez ele usou uma 137 
palavra que marcou pra mim, foi falar que eu quando eu tava com a minha mãe, ele falou que 138 
ia virá maior ladrão, bandido e no fim, o próprio filho hoje que tem lá com outra mulher que 139 
anda na cadeia, eu nunca fui preso, nem eu, nem meus irmão, nós semu em três irmão. Um 140 
caçula, a minha mãe recusou, em vida. Nós não soubemu notícia até hoje.  (Desejam  revê-141 

lo?]: principalmente ela [...]. Não dava naquela época (eram muitas dificuldades), porque 142 
naquela época era eu e minha mãe, eu tinha nove anos e já trabalhava, pra ajudar os outro. 143 
Naquela época no Espírito Santo, era negócio de farinheira, nós raspava mandioca, rancava 144 
feijão, (a roça sempre teve no sangue). Lá tinha muita farinheira, ixi. A região que tinha mais 145 
farinha ali, toda vida era Bahia, Minhas e Espírito Santo. Aí eu tinha nove anos, trabalhava 146 

mais a minha mãe, eu não gosto nem de me lembrar, eu tinha nove anos e os irmãos mais 147 
novos, quatro horas da manhã, os caminhão chegava botava as cadeiras...Um monte ( de 148 

mandioca) pra ir rapá, não tem esse negócio de faca, rapaz não tinha negócio melhor de rapá, 149 

lá nós fala mocó, aqui é tudo com faca, é tipo uma serrinha, a senhora coloca em cima de um 150 
pau assim com um negócio de borracha, pra não pegar na cocha pra cortar, né! Aí chegou aqui 151 
(em Ariquemes), (a mãe) foi trabalhar no zoológico, era a época do gentio Valério foi 152 
mordida pelo macaco, ali. Naquela época tinha muito bicho ali, né! Rapaz, inclusive peguei 153 

no garimpo. Malária, não sai de mim nem a pau. Quem me tratou foi uns remédio químico 154 
que primeiramente Deus, foi umas irmã que tinha atrás do Anísio Teixeira ali perto da Igreja 155 

Católica, a Igreja Católica ali, tinha uma Luterana[...]uns comprimido químico ali[...]nunca 156 
mais, faz mais de 20 anos que eu não sei o que é malária, vinte e cinco anos[...]agora febre 157 
amarela tá matando, hein! Aqui não, mas São Paulo, Minas. Pois, é!. Naquela época, era sei 158 

lá. Tão gostoso que você não via bandidage. Hoje em dia, Deus me....Rapaz em vez de dormir 159 
com a mulher, tem que dormir com revolver abraçado (risos). É porque do jeito que tá [...] Eu 160 

vim saber o que quê é ladrão de oitenta e nove, noventa pra cá. Que eu ouvi falar aqui, aonde 161 
eu morava eu não vi ladrão[...]. Aquela época era lei mais severa, inclusive com os meus sete 162 

anos no espirito santo, eu carregava marmita de comida pras políça, eu via como é que batia 163 
nos cara. Amarrava assim, botava ali ele em choque, eu via (meliantes).  (Quanto a educação 164 
dos filhos na área rural) não falta nada...tá todos dois na oitava série, quando eu dou um grito, 165 

eu não falo duas vezes, tá os dois aí, eu não falo duas vezes, com a minha mãe (que mora na 166 

área urbana de Ariquemes), lá é totalmente diferente, porque lá ficou solto (sobrinhos), na rua 167 
fica muito solto, mas fica solto porque vê um outro vizinho, vai ali. Apesar que hoje em dia, 168 
aqui é mais rígido não tem vizinho. (Internet) eu não boto isso nada[...].  169 

 


