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APRESENTAÇÃO 

Rogério Sávio Link 

 

O livro que ora apresentamos é parte dos resultados da XXIV 

Semana de História do Departamento de História da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), realizada entre os dias 17, 18 e 19 de 

novembro de 2020. 

Historicamente, as semanas acadêmicas de história da UNIR 

sempre tiveram como objetivo geral proporcionar um espaço de 

debate sobre temas atuais para professores, acadêmicos e profissio-

nais da área. O comum é que as temáticas se aproximem das ques-

tões sociais e profissionais contemporâneas. Em virtude das perse-

guições racistas e das manifestações antirracistas afloradas em vá-

rias partes do Brasil e do mundo no ano de 2020, especialmente em 

virtude da conjuntura política e racista desfavorável aos quilombo-

las e às organizações afro-brasileiras, o tema escolhido para tratar 

na XXIV Semana de História girou em torno dos desafios e das con-

quistas sociais dos movimentos afro-brasileiros.  

Nesta edição, em virtude da Pandemia de Covid-19, o Depar-

tamento Acadêmico de História decidiu pela realização do evento 

virtualmente. Para facilitar a realização do evento, sua divulgação e 

atrair mais público para participar, foi decidido realizar o evento 

em colaboração com o Grupo de Estudos e Pesquisas Interdiscipli-

nares Afro e Amazônicos (GEPIAA) e com o Núcleo de Estudos e 

                                                      

 Professor Adjunto do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Doutor em Teologia pela Faculdades EST (2008). Doutor em História pela UFRGS (2016). Pós-
doutor em História Indígena pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). 
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pesquisa Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do IFRO, Campus 

Calama. 

Para alcançar os objetivos propostos para o evento, foram or-

ganizadas duas mesas. A primeira – a mesa de abertura que ocorreu 

no dia 17 de novembro de 2020 – teve como tema ‚Negritude em 

Porto Velho: desafios e conquistas‛. Compuseram a mesa: o Presi-

dente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial 

(CEPIR) Antonio Neto, o professor Uilian Nogueira Lima do Insti-

tuto Federal de Rondônia (IFRO) e a professora da UNIR Lilian Ma-

ria Moser Universidade Federal de Rondônia (UNIR).  

Já a segunda mesa – que também foi a mesa de encerramento 

do dia 19 de novembro de 2020 –, teve como tema ‚Negritude e ca-

veirão‛. Essa mesa debateu as questões do racismo estrutural pelo 

qual transforma as populações afro, e também indígenas, em alvo 

privilegiado de ações violentas por parte das forças repressoras do 

Estado. Compuseram a mesa: a professora Rosa Elizabeth Acevedo 

Marin da Universidade Federal do Pará (UFPA), a professora Maria 

Aparecida de Matos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e 

o professor Marco Antônio Domingues Teixeira da Universidade Fe-

deral de Rondônia (UNIR). 

O evento também teve como um de seus principais objetivos 

proporcionar aos acadêmicos e pesquisadores de diferentes institui-

ções a oportunidade de sistematizarem e apresentarem suas ativi-

dades de pesquisa, ensino e extensão. O dia 18 de novembro de 

2020 foi dedicado a essas apresentações. Ao todo contamos com 

duas apresentações de artigos e quatro apresentações de resumos 

expandidos de diferentes instituições brasileiras. 

Tipo Título Autores 

Artigo 

As Vozes de Guajará-Mirim que aqui 

Gorjeiam, não Gorjeiam como Lá: 

Diversidades Linguísticas Rondonienses 

Silenciadas 

Décio Keher Marques 

Carlos Alberto Bosque Júnior 

Ana Alice da Silva Siqueira 

Artigo 

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal: Entre a Floresta, o Ambiente e o 

Desenvolvimento 

Luan Casarin 
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Resumo 

Análise das Políticas Públicas para o Enfren-

tamento da Violência contra a Mulher em 

Porto Velho, RO (2011-2020) 

Maria Luiza F. do Carmo Souza 

Fernando Roque Fernandes 

Resumo 

Exú Fora da Escola: Do Racismo Religioso à 

Emergência da Descolonização e da 

Desconfessionalização do Ensino Básico de 

História no Brasil 

Cassiane Souza dos Santos 

Resumo 

História e Cultura Indígena: Relato de 

Experiência sobre uma Viagem de Estudo na 

Aldeia Indígena Amondawa 

Diana da Silva Ribeiro 

Resumo 

Racismo Estrutural e Necropolítica: O Papel 

das Polícias no Genocídio da População 

Negra 

Tarciso Pereira da Silva Júnior 

Juracy Machado Pacífico 

 

Para gerenciar o evento, foi escolhida a plataforma do Even3 

(https://www.even3.com.br/xxiv_semana_de_historia). As pessoas 

interessadas em apresentar suas pesquisas, projetos, ações sociais 

ou obter um certificado de participação em evento se inscreveram 

diretamente no site. Ao todo seis pesquisadores e pesquisadoras se 

inscreveram para apresentar trabalhos. Como ouvinte, foram 88 

participantes inscritos. No entanto, a participação no evento não fi-

cou restrita aos números de inscrição na página do evento, pois to-

do o evento foi transmitido ao vivo pelo Youtube e os vídeos po-

dem ser acessados a qualquer hora e lugar no canal do Departa-

mento de História (https://www. youtube.com), como segue: 

 Dia 17: https://www.youtube.com/watch?v=qAs67MZj9qQ 

 Dia 18: https://www.youtube.com/watch?v=axQpTtnwedg 

 Dia 19: https://www.youtube.com/watch?v=Wn8qUEYKhB0 

Dessa forma, o número de pessoas que já acessaram os vídeos 

das mesas excede em muito o total de inscritos na página do evento. 

Nesse sentido, até a data de 15 de fevereiro de 2021, o primeiro ví-

deo transmitido no dia 17 de novembro de 2020, tinha um total de 

269 visualizações; o vídeo da apresentação de trabalhos que ocorreu 

no dia 18 de novembro de 2020 contava com 288; e a mesa de encer-

ramento que ocorreu no dia 19 de novembro de 2020 alcançava um 

total de 259 visualizações (Figuras 01, 02 e 03).  

https://www.even3.com.br/xxiv_semana_de_historia
https://www.youtube.com/watch?v=qAs67MZj9qQ
https://www.youtube.com/watch?v=axQpTtnwedg
https://www.youtube.com/watch?v=Wn8qUEYKhB0
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Figura 01: Acessos ao vídeo da mesa de abertura 

 
Fonte: Youtube, 15/02/2021 

Figura 03: Acessos ao vídeo da mesa de apresentação de trabalhos 

 
Fonte: Youtube, 15/02/2021 

Figura 02: Acessos ao vídeo da mesa de encerramento 

 
Fonte: Youtube, 15/02/2021 
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Por fim, não poderíamos deixar de agradecer aos estudantes 

que colaboraram com a realização do evento. Em especial, agrade-

cemos a Ítalo Lima de Moura e à Luanda Alves Félix Fernandes que acei-

taram o desafio de comporem as mesas do evento. É um desafio grande 

mostrar-se em público, ainda mais se tratando de um evento que perma-

necerá gravado para acesso de qualquer pessoa em qualquer tempo. 

Boa leitura! 

 



 

TEXTOS DAS CONFERÊNCIAS 

 

 



 

REFLEXÕES NECESSÁRIAS NA HISTÓRIA DA 

NEGRITUDE EM RONDÔNIA 

Lilian Maria Moser 

 

Resumo: O presente artigo tem a proposta em apresentar os relatos, dis-

cussões e aprofundamentos realizados na Mesa de Abertura da XXIV Se-

mana de História, cuja temática centraliza as questões raciais, principal-

mente no que tange à realidade da população negra no Estado de Rondô-

nia e no município de Porto Velho. Vimos a importância de a História o-

lhar a questão da negritude a partir de sua essência da cultura afrodescen-

dente com suas várias experiências e seus valores e representações sociais 

que foram invisibilizados ao longo dos séculos. 

Palavras-chave: Semana de História; Questões raciais; Cultura afrodes-

cendente; Invisibilidade. 

Introdução 

A realização da XXIV Semana de História em tempo de Pan-

demia se constituiu de vários objetivos, em que predominou a ideia 

da sua realização para ‚não deixar passar em branco‛, diriam al-

guns, ou ainda, ‚porque faz parte da din}mica do Curso‛. Porém, 

observou-se que este ‚costume‛ foi substituído por uma necessida-

de muito maior no que diz respeito, mesmo virtualmente, para en-

contrar pessoas e poder falar da sua solidão provocada pelo isola-

mento social, ou ainda para se rebelar contra os acontecimentos ra-

cistas e discriminatórios ocorridos durante o estado pandêmico e 

                                                      

 Possui graduação em História pela Universidade Federal de Rondônia (1992), Mestrado em 

História pela Universidade Federal de Pernambuco (1995) e Doutorado em Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Sustentável, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos pela 
Universidade Federal do Pará (2006). Atualmente é professor titular da Universidade Federal 
de Rondônia. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Regional, História 
do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: história, cultura, memória, migração, 
religião e gênero. 
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ainda pelo descaso do Estado implementar políticas que favoreçam 

a população.  

Esses pontos enumerados e alguns outros são considerados 

importantes neste cenário, mas, por se tratar de uma semana acadê-

mica do Curso de História, estudantes, professores e demais pessoas 

da comunidade se encontraram para dizer e apresentar o tema ou 

‚objeto‛ que est{ sendo pesquisado, como uma necessidade intrínse-

ca em manifestar a importância que sua pesquisa está tomando por 

se referenciar |s pessoas que ‚fazem história‛ num tempo de crise. 

Sim, perpassa pelas diversas crises desde a econômica até as relações 

interpessoais, as de identidade e também as de pesquisa, onde as en-

trevistas e histórias de vida não puderem ser concluídas, por não ser 

possível ir ao encontro das pessoas, escutá-las e olhar para elas, con-

forme afirma Portelli (2016), a memória individual traz para o presente o 

público ou ainda em Alberti (1996, 2004), as fontes orais não se consti-

tuem como preenchimento de lacunas que a história registra, mas tra-

ta-se de uma atitude diante da história em que o vivido torna-se impor-

tante no contexto da história, e ainda dar andamento à pesquisa num 

Centro de Documentação de História, onde foi encontrado um do-

cumento significativo para sua pesquisa, pois de acordo com Le Goff 

(1996), o documento é a imortalização dos fatos, tornando-se assim o 

monumento por escolha do historiador. 

E nessa busca dialética em compreender o momento histórico, 

redescobriu-se em nossas casas, talvez perdidas, pesquisas, anota-

ções e lembretes escritos à mão, relacionados às diversas temáticas. 

No entanto, em meio a uma ‚desorganização‛, descobriu-se a di-

versidade de pessoas, talvez não muito reconhecidas na sociedade, 

que encontramos e fizeram acontecer histórias. Pois, de acordo com 

Marc Bloch (1997), que, onde vivem pessoas a história é tecida e 

construída de forma história dinâmica, não linear e cristalizada no 

tempo. 

E ao estarmos online e olharmos a tela, vimos pessoas desco-

nhecidas ou encontramos outras conhecidas e até pessoas que não 
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dávamos importância e descobrimos seres históricos. Assim, naque-

le momento a História ganhou um novo significado, em que a metá-

fora do lenhador de Bloch (1997), nos lembra que este tem uma sen-

sibilidade em perceber a caça que está oculta e para encontrá-la faz-

se necessário estar atento aos seus movimentos, aos cheiros e até às 

manifestações quase que invisíveis, mas a caça está em algum espa-

ço e o lenhador precisa percebê-la. 

Nessa Semana de História estivemos talvez mais atentos e sen-

síveis a percebermos não a ‚liquidez‛ da história no tempo, mas a 

história de diversas populações da Amazônia e especificamente de 

Rondônia, como a população negra, os povos tradicionais, os indíge-

nas e seringueiros. Reencontramos a história das mulheres e crianças, 

dos gêneros e das sexualidades invisibilizadas e omitidas pelo tempo 

e seus interesses. Mas, a percepção do historiador e seu olhar se vol-

taram e encontraram sua importância, e assim a resignificou. 

Diante da historicidade, das formas de olhar os fatos e as pes-

soas, se pretendeu nessa XXIV Semana de História tecer uma nova 

história como a dos Annales (BURKE, 1991), onde a história foi teci-

da por fatos e pessoas do cotidiano. E, na nossa realidade, voltou o 

olhar no coletivo preferencialmente para as populações negras de 

Rondônia, onde mulheres e homens foram trazidos à centralidade 

da História com os múltiplos olhares nas teorias e metodologias. 

Assim, a temática da Mesa de Abertura ‚Negritude em Porto 

Velho: desafios e conquistas‛, composta por: Antônio Neto, ativista 

na questão racial e entre as várias atividades é Presidente do Conse-

lho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR); Uilian No-

gueira de Lima, professor do Instituto Federal de Educação de 

Rondônia (IFRO), Ciência e Tecnologia Rondônia e Coordenador do 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI); e eu, Lili-

an Maria Moser, professora do Departamento de História/UNIR 

pesquisadora da questão de gêneros, cuja temática aprofundou as 

realidades vivenciadas e pesquisadas, apontando as conquistas e 

desafios que surgem ainda no contexto atual. 
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A historiografia sobre a história de Rondônia é marcada por 

períodos migratórios distintos e composto por ‚cores‛ e culturas di-

ferenciadas e que, no entanto, são construídas de forma hegemônica 

em que o mito fundador, de acordo com Chauí (2000), oculta a reali-

dade e transporta verdades e representações para o tempo presente, 

mantendo um discurso hegemônico, cristalizando o passado e cons-

truindo modelos culturais, constituindo o perfil de uma história. 

A Estrada de Ferro Madeira Mamoré e sua pluralidade cultural 

Iniciaremos a nossa reflexão pela construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré iniciada no início do séc. XX por Percival 

Farquhar. Essa história foi tecida por relatos em que diversos gru-

pos de pessoas oriundas de vários países e estados brasileiros e 

também por inúmeras etnias migraram em busca de trabalho com-

pondo um mosaico de histórias. Nessas histórias, os registros dos 

fatos destacam números e nacionalidades1, e enfrentamentos com o 

a ‚barbárie‛ do meio ambiente, a falta de conhecimento da própria 

região, o conflito com os povos indígenas que foram reduzidos à 

selvageria, a falta de estrutura em aglomerar os inúmeros migrantes 

e imigrantes, entre tantos outros desafios, o desconhecimento das 

doenças tropicais e da pluralidade cultural. 

Dentro dessa pluralidade étnica, destacam-se os afrodescen-

dentes oriundos principalmente das ilhas de Barbados e Antilhas 

cujas diferenças não eram percebidas e reconhecidas na história, fa-

tor que os levou a serem classificados em uma só origem. Cledenice 

Blackman, em sua pesquisa, estuda os relatos, analisa e os traz para 

o presente com outro olhar da história e os diversos povos negros, 

recebem seu reconhecimento, em que são verificadas suas nações, 

                                                      
1 Manoel Rodrigues Ferreira (1960) descreve a construção da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré com o material que encontrou e teve o cuidado em registrar os inúmeros detalhes da 
mesma, representando o pensamento da época, e, esse material nos possibilita inúmeras 
pesquisas. 
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línguas, costumes, cultura e religião2, desconstruindo assim as vi-

sões estereotipadas. Nesse sentido foram destacadas as profissões 

da mulher afro-antilhana e detectou que dentre estas, algumas mu-

lheres se dedicaram à educação em Porto Velho, no ensino da rede 

pública, bem como a tantas outras atividades. 

Poderíamos enumerar vários outros trabalhos de pesquisa de 

pesquisadores a nível local, regional e nacional acerca da história 

das populações negras que compuseram o quadro de trabalhadores 

da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, bem como sua influência e 

contribuição cultural nos diversos aspectos da sociedade. 

Suas pesquisas indicam ainda que no início do século XX, os 

antilhanos eram o maior grupo de imigrantes nos trabalhos de en-

genharia e construção, não só da Estrada de Ferro Madeira Mamo-

ré, mas também da Estrada de Ferro em Cuba e do Canal do Pana-

má, dos quais se destacam as profissões de maquinistas, engenhei-

ros, mecânicos, além de outras categorias3. 

No entanto, Cledenice Blackman4 discute como a sociedade 

enxergava essa população e apresenta os preconceitos raciais que 

esses povos enfrentavam, pelo fato de serem negros. Ao se referir 

ao bairro Alto do Bode (Barbadian Town) onde residiam, Cledenice 

Blackman afirma: 

Contudo, podemos encontrar em relação à denominação 

de ‚Alto do Bode‛ as seguintes explicações: 1) que essa 

comunidade recebeu esse nome, em conseqüência, da 

                                                      
2 Cledenice Blackamn, desde a sua graduação iniciou a pesquisa sobre a construção histórica 
da negritude, destacando as diferentes nações que homens e mulheres eram oriundos, bem 
como, sua cultura, religião e língua e também suas profissões e formação escolar e das espe-
cialidades profissionais. Aprofunda sua pesquisa na Pós Graduação, no Mestrado, cuja dis-
sertação intitula-se Do mar do Caribe à beira do Madeira: A comunidade antilhana de Porto 
Velho. Dissertação de Mestrado. Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Porto 
Velho, 2015e, em 2020, conclui o doutorado na UNESP, com o título: A mulher afro-antilhana 
de Porto Velho e a sua anterioridade na educação, onde desconstrói as ‚verdades‛ históricas. 
3 Informação disponível em: https://oestrangeiro.org, por Ana Carolina Calenzo. Acesso em: 
06/02/2021. 
4 Disponível em: https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com. Acesso em: 06/02/2021. 

https://oestrangeiro.org/2014/12/14/do-barbadian-town-ao-alto-do-bode/
https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/2014/12/cultura-antilhana-em-porto-velho.pdf
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grande quantidade de bodes que os antilhanos criavam. 2) 

devido à língua falada (o inglês barbadiano, idioma oficial 

utilizado na Comunidade Antilhana) que os brasileiros as-

sociavam ao balido dos bodes, ou seja, que os antilhanos 

não conversavam e sim baliam. 3) em função de alguns an-

tilhanos possuírem barbichas fazendo alusão ao bode. 4) 

que o apelido ‚Alto do Bode‛ est{ associado ao mau chei-

ro característico da raça negra que lembra o odor do bode 

(BLACKMAN, 2010, p. 68)5 

Vimos no decorrer das pesquisas como essa população foi ab-

sorvida pela sua competência profissional, nas diversas atividades 

da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, no entanto, bem como de-

sempenhou um papel importante na formação dos vários aspectos 

de Porto Velho. Porém foram estereotipados no cotidiano de suas 

famílias, na sua comunidade pelo poder político e racista da socie-

dade vigente e a história, por muitos anos, consagrou e construiu 

sua identidade no modelo ocidental sem perceber suas diferenças 

culturais e identitárias. 

Várias são as pesquisas que desconstroem os mitos que nor-

teiam a história com suas diferenças culturais, acerca da religião a-

frodescendente, dos terreiros e das perseguições vivenciadas ao 

longo dos anos pela Igreja Católica. E, assim, poderemos citar Mara 

Genecy Centeno com sua dissertação intitulada ‚A Construção do 

Espaço Social em Porto Velho na Primeira Metade do Século XX: 

Um olhar através da fotografia‛ (NOGUEIRA, 2008). Nessa pesqui-

sa, Nogueira discute, entre vários assuntos, sobre as vivências e ri-

tos religiosos afrodescendentes no terreiro, principalmente o de 

Santa Bárbara6. Essas pesquisas comprovam a existência de popula-

                                                      
5 Cledenice Blackman discute no seu artigo citado sobre as representações realizadas pela 
sociedade portovelhense do Bairro denominado Alto do Bode. 
6 Vários outros pesquisadores se dedicaram à pesquisa sobre a presença de terreiros em Porto 
Velho, como: Marco Domingues Teixeira, Marta Valéria de Lima, Luciano Leal Lima, Maycon 
Rok, Nábila Pimentel, entre outros. Realidade que significa a presença de homens e mulheres 
negros, descendentes de afro antilhanos, afro barbadianos e afro caribenhos que através de 
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ções negras que construíram sua história em Porto Velho desde o 

início do século XX através dos seus aspectos culturais, vida, traba-

lho, religião, língua, moda e arquitetura que consolidaram a cidade 

de Porto Velho.  

A Festa do Divino e seus significados 

A Festa do Divino sempre provoca curiosidades para os fiéis e 

simpatizantes, e a busca de milagres para curas ou soluções para si-

tuações difíceis foi simultaneamente transformada num palco de 

promoções comerciais e políticas para satisfazer interesses particu-

lares ou institucionais. No entanto, a respectiva festa traz em seu in-

terior aspectos talvez não muito refletidos no pensamento popular e 

principalmente pelas representações que produz principalmente 

para a sociedade em geral. 

O que ela ‚guarda‛ em seu interior é a sua origem. Pois, se-

gundo os relatos históricos e belíssimas pesquisas a nível nacional, 

como as de Abreu (1999), Del Priore (2000), Lima (1981), Moraes Fi-

lho (2002), Veiga (2002), Carvalho (2008), Pires (2009) e Chaves 

(2010, apud SILVA, 20915)7 em sua dissertação nos contempla com 

sua pesquisa em que analisa o festejo repleto dos aspectos culturais, 

com rituais belíssimos, com cores, bandeira, coroa, cetro e muitas fi-

tas coloridas onde se dão as experiências humanas e de fé. 

De origem portuguesa, do séc. VIII no reinado de Dom Diniz 

e da Rainha Santa Isabel nos anos de 1265-1325, tratava-se de uma 

devoção religiosa, após uma grande dificuldade vivenciada pela ra-

inha escolheu o Divino Espírito Santo como seu protetor e respostas 

                                                      
um espaço, construído e constituído, muitas vezes de forma clandestina contribuíram para a 
memória de sua cultura. 
7 José Willians S. da Silva fez um nobre trabalho durante o Mestrado/Mestrado em História e 
Estudos Culturais/UNIR2015, do qual produziu o artigo aqui intitulado: Nas Trilhas do Divi-
no Espírito Santo em Rolim De Moura Do Guaporé/RO/. Revista Veredas Amazônicas – 
JANEIRO/JUNHO – VOL. 4, Nº 1, 2015., cuja dissertação é: Nos caminhos do Divino do Guaporé: 
um estudo das vivências na festa do Divino Espírito Santo, em Rolim de Moura do Guapo-
ré/RO/UNIR/2015. 
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aos desafios que a vida lhe foi trazida, no séc. XVIII, durante o Im-

pério instaurado no Brasil, no Rio de Janeiro, capital. 

No séc. XIX, em 1894, na cidade de Vila Bela da Santíssima 

Trindade no Mato Grosso, os quilombolas Manoel Fernandes Coe-

lho e Antônio Gomes, juntamente com outros irmãos, criaram a Fes-

ta do Divino, levando a Coroa para a outra comunidade denomina-

da Ilha das Flores (SILVA, 2015). 

Dentre as pesquisa citamos também a de Uilian Nogueira Li-

ma, com sua dissertação de mestrado intitulada: A Festa do Divino 

como elemento constitutivo da identidade negra guaporeana no Vale do 

Guaporé/RO (2017). Sua Dissertação de Mestrado em História e Es-

tudos Culturais/UNIR discute a festa do Divino como expressão de 

sua fé e elemento identitário e espaço em viver sua fé. 

Essas pesquisas e tantas outras evidenciam uma questão mui-

to latente, por tratar-se de uma festa religiosa católica, que acontece 

sem a presença ou interferência do sacerdote da Igreja Católica, co-

mo acontecem com as outras devoções populares.  

De acordo com Nogueira, 

A Festa também representa um espaço de dignidade do 

negro, quando as irmandades se mostravam e se mostram 

com poder de representações, com autonomia, com signi-

ficados sociais, com fronteiras individuais ‚bem defini-

das‛, tornando-a uma das maiores práticas da cultura po-

pular religiosa espalhada, ainda hoje, por vários rincões 

do país... (NOGUEIRA, 2017, p.14) 

Silva (2015, p. 51) complementa: ‚Dessa forma, os fragmentos 

históricos apontados acima demonstram que a festa do Divino foi 

pensada para atender aos anseios religiosos e devocionais dos qui-

lombolas do Guaporé...‛ 

Encontramos vários aspectos em comum nas duas pesquisas 

no sentido do negro poder se expressar em sua fé o que tem arma-

zenado em sua memória de forma silenciosa e invisibilizada duran-
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te séculos, onde através de belíssimos rituais, como a benção da co-

roa, repleta de fitas coloridas que emitem alegria, cura, benção e li-

bertação de todas as formas de opressão e humilhações. Naquele 

momento o Imperador8, assim denominado pelos rituais da festa, 

abençoa os fieis que passam por baixo da coroa, é revestido de po-

der religioso que ninguém lhe tira, e para quem recebe a benção, é 

uma experiência única de fé e de recebimento de graças. 

Nos rituais vivenciados pela festa, inclui-se a alimentação 

completa que é ofertada por pessoas de maior poder aquisitivo e 

que fizeram uma promessa (voto) para alcançar uma graça, uma cu-

ra de uma doença ou outras necessidades pessoais ou familiares, e 

no ano seguinte doa a alimentação desde a carne até os alimentos 

básicos e doces como agradecimento, de forma que todas as pessoas 

que participam dos festejos se alimentam a vontade e gratuitamen-

te. Gesto este, criado pela Rainha Isabel ao Divino Espírito Santo em 

agradecimento à graças alcançada que consistia em alimentar as 

pessoas pobres da época (SILVA, 2015, p. 53). 

De acordo com Martha Abreu (1992 apud SILVA, 2015), a ade-

são a esta festividade traz em seu âmago todo o sofrimento e humi-

lhação causados pela escravidão dos seus antepassados, que conti-

nuou com os mais velhos e que continua ainda na atualidade, e nela 

homens e mulheres negras, descendentes de quilombolas, nestes 

festejos encontram o seu espaço livre onde podem expressar-se na 

sua cultura, com cantigas ao som da viola, tambores, batuques e 

muitas cores. Mesmo que a festa é de origem romanizada, quem 

deu vida e identidade à mesma foram homens e mulheres negras, 

omitidos por muitos anos na História de Rondônia. 

Para Carvalho (2008), a Festa do Divino é tradição do catoli-

cismo romano e da cultura popular. Isto é, a Igreja Católica trouxe 

as devoções aos santos no período da colonização do Brasil, porém 

                                                      
8 Imperador e Imperatriz são os escolhidos pela organização da Festado do Divino após o 
sorteio do próximo local onde será realizada. Ele representa o Rei e a Corte de Lisboa. 
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praticadas conforme a compreensão do povo, principalmente os 

mais pobres e oprimidos e sua fé centralizada de acordo com suas 

necessidades (PASSOS, 2002), ferindo os princípios do Catolicismo 

Oficial e em que a Igreja quer manter o poder e o controle sobre es-

sas devoções. A Festa do Divino, pelo que podemos perceber, passa 

pela mesma situação, porém, sua organização é efetiva e sustentá-

vel e é determinada pelas lideranças dos descendentes dos quilom-

bolas. É a festa liderada pelos negros! 

A negritude e a migração do final da década de 1970 em Rondônia 

Assistimos, no período que corresponde ao final da década de 

1960 até final os anos de 1990, mais um ‚ciclo‛ migratório em Ron-

dônia, provocado por uma política de ocupação do território na 

Amazônia, através do programa ‚Operação Amazônia‛. Nessa polí-

tica de povoamento controlada destaca-se Rondônia, para ser inse-

rida no contexto nacional na ordem do progresso, desenvolvendo 

uma Política de Integração Nacional (PIN), na década de 19709. Haja 

vista que após a decadência do período da borracha, em que inú-

meras famílias de seringueiros continuavam nos antigos seringais 

com extrações do látex muito reduzidos, devido à falta de mercado, 

e outros abandonaram os seringais, intensificando a pobreza nessa 

população, bem como a abertura para empresas multinacionais, pa-

ra exploração da cassiterita, expulsando assim os garimpeiros ma-

nuais, a agricultura foi uma política constante, onde foram criadas 

as primeiras colônias para evitar o êxodo rural, como: 

Colônia do Iata, em Guajará Mirim em 1948; Colônia do Candeias, 
também neste mesmo ano; Nipo-Brasileira em 1954; Treze de Setem-
bro, também 1954; Paulo Leal em 1959; Vila de Calama, situada ao 
longo do Rio Madeira onde também surgiu a do Beiradão de forma 

                                                      
9 Ao Programa de Integração Nacional (PIN), coube construir rodovias que proporcionassem 
o acesso e a integração da região com as outras regiões e estados do país e preservassem as 
fronteiras contra a internacionalização da Amazônia, devido a disponibilidade de suas rique-
zas naturais e reservas extrativistas, bem como a distribuição de terras, através do Programa 
de Distribuição de Terras (PROTERRA), administrado pelo INCRA (MOSER, 2006, p.60). 
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‚espont}nea‛, isto é, os seringueiros se aglomeraram à beira do Rio 
Madeira devido à pesca e, principalmente, para ter acesso ao meio 
de transporte e de comunicação, uma vez, desativados os seringais, 
ficaram isolados na mata. (MOSER, 2006, p. 71) 

E próximo ao município de Porto Velho foram criadas as co-

lônias Areia Branca (hoje área urbana), Periquitos, situada entre o 

Iata a Abunã, e cerca de 150 km da capital, a Colônia Japonesa Tre-

ze de Maio (MOSER, 2006). 

No entanto, essas colônias não atenderam a demanda de um 

projeto modernizador e multinacional para o estado brasileiro, que 

compreendia o desenvolvimento através da agricultura e conse-

quentemente a implantação da agroindústria. E, para acelerar esse 

processo ‚civilizatório‛, foram criados projetos de colonização, para 

o desenvolvimento dos estados da região Amazônica. No contexto 

nacional a Amazônia, em sua política governamental, constituiria a 

estratégia para solucionar o índice de pobreza no campo e na cida-

de a níveis nacional, diminuir a violência entre os grandes proprie-

tários de terras e os pequenos, no sul e sudeste do país. 

Assim, coube ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – 

INCRA viabilizar a distribuição das terras observando o Decreto 

no. 63.104 de 15/08/1968, art.1º e 2º que estabeleceu áreas prioritárias, 

que compreendeu as áreas ao longo da BR-364 e entre os municí-

pios de Porto Velho e Abunã, cujo objetivo era formar um ‚modelo 

agr{rio‛ que Costa (1992, p. 27), classificou como o ‚ideal agrícola‛ 

(apud, MOSER, 2006, p.58), criando modelos de projeto como: Proje-

to Integrado de Colonização (PIC) e, Projeto de Assentamento Diri-

gido (PAD), modelos vinculados aos projetos da SUDAM, da 

SUDENE, do BASA, do PIN, do PROTERRA, do INCRA, do I e II 

PND da Amazônia, do POLOAMAZONIA, do POLONOROESTE, 

dos NUARs, do PLANAFLORO e do PROJETO CALHA NORTE. 

Para garantir a ocupação humana objetivando a produção da ‚nova 

fronteira agrícola‛ e também sua urbanização e industrialização, o 

governo criou também a Zona Franca de Manaus coordenada pela 

SUFRAMA (SILVA e BURGEILE, 2014. p. 387). 
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Esse modelo de desenvolvimento foi projetado na perspectiva 

de uma imposição de modernização e atraiu milhares de migrantes 

oriundos de vários estados brasileiros ocupando o território ao longo 

da BR-364. Após sua abertura, as pesquisas demonstram o entusias-

mo do pequeno produtor em conseguir um lote de terra para susten-

tar sua família e construir seu patrimônio. No entanto, simultanea-

mente, não contava com desafios da natureza que iria encontrar e 

nem com populações tradicionais que foram na ‚sua propriedade‛, 

os indígenas, que iam colher produtos, como frutas e raízes, criando 

um conflito interétnico e também enfrentamentos com os antigos se-

ringueiros, todos considerados preguiçosos (TEIXEIRA, 1996). 

Essa discussão nos remete a tantas outras, porque a Amazônia 

foi eleita pelo Governo Federal uma região que iria integrar todo o 

território brasileiro nos seus aspectos políticos, econômicos e cultu-

rais através de seus projetos que foram direcionados para uma elite 

agrária. 

A título de exemplificação, citamos aqui Carlos Alberto de 

Almeida Ricarte que, em sua dissertação de mestrado, discute o a-

vanço agrário e do agronegócio em Rondônia: 

Em resumo, a trajetória da estrutura agrária de Rondônia atravessa 
longos caminhos, o encontro num mesmo espaço de pequenas, mé-
dias e grandes propriedades, onde a produção torna-se desigual e 
combinada. Essa dinâmica territorial pode ser destacada em núme-
ros de estabelecimentos agropecuários: em 1970 tinham-se 7.082 u-
nidades, passando a 48.371 unidades havia em 1980, alcançando 
76.956 estabelecimentos agropecuários em 1995, o que significa para 
o período analisado, respectivamente, crescimento de 583% e 59% 
das unidades produtivas. No período de 25 anos (1970/1995), ampli-
a-se para 987% o total das unidades agropecuárias, o que definiti-
vamente instaurou no rural a expansão 44 agropecuária e madeirei-
ra. (RICARTE, 2017, p. 43-44) 

Essa pesquisa demonstra o rápido processo de expansão de 

estabelecimentos agropecuários e madeireiras, que foi formando a 

grande propriedade de terra e em que o pequeno produtor não tem 

subsídios suficientes para investir no agronegócio. 
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Dinâmica essa, de promessas que consistiu no rápido progres-

so e riqueza dos migrantes de ocupação e colonização na história da 

Amazônia e particularmente em Rondônia desde os séc. XIX e XX 

provocou uma migração intensa de populações das várias regiões do 

país. No entanto, em nenhum momento, foi analisado se o modelo de 

desenvolvimento seria viável e sustentável para a região, nem tam-

pouco o impacto cultural que poderia causar com as populações tra-

dicionais em contraposição com as inúmeras culturas dos migrantes 

e imigrantes, formando um verdadeiro mosaico pluriétnico e multi-

cultural. Realidade que o estado de Rondônia está enfrentando na 

atualidade com a imigração da população haitiana e venezuelana. 

Nesse mosaico cultural, destacamos na nossa discussão a ques-

tão da população negra, como vimos sempre presente em Rondônia. 

Porém, não reconhecida como elemento na ordem da economia e do 

progresso e nem tampouco a importância de sua cultura10. 

De acordo com Silva e Burgeile (2018), até a década de 1970 

predominava a população nordestina, antigos soldados da borracha 

e seus descendentes e a partir da década de 1980 e 1990 a população 

começou a ter uma nova configuração, com a chegada de sulistas e 

migrantes do centro-oeste. 

Nesta explanação, detecta-se a necessidade em realizar estu-

dos do número de negros que migraram para Rondônia, no que 

tange do período em questão, ou seja, entre os anos de 1970 ao final 

de 1990, pois os projetos de colonização, indiretamente, contempla-

vam uma população da cultura ocidental e com experiências na a-

gricultura, mas, sobretudo, uma população que pudesse investir na 

agro indústria e atualmente no agronegócio. 

                                                      
10 Maria Aparecida da Silva e Odete Burgeile discutem essas realidades no artigo publicado 
na Revista Labirinto, Ano XIV, Vol. 21, p. 383-399, 2014, intitulado: A Política de Migração e 
Colonização na Amazônia e em Rondônia e as Diversas Formas de se Pensar esta Região sob 
o Viés Político e Econômico. 
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Em 2000, o IBGE apresenta no senso populacional da região 

norte a população negra na região em que detalha em cada estado, 

em que aponta Rondônia: 

(...) Por outro lado, o Estado de Rondônia assume uma posição sin-
gular, no contexto regional, alcançando expressivos 42,6% de auto-
declarados brancos, da mesma forma que detém o menor percentual 
da população de cor parda da região (50,6%) e um percentual de pre-
tos (4,6%), abaixo da média nacional, situação relacionada, em gran-
de parte, às correntes migratórias com origem nos estados sulistas 
que acompanharam o deslocamento da fronteira agropecuária na 
Amazônia. (IBGE, 2000, p. 14) 

Esses dados vêm confirmar a acentuada migração da popula-

ção branca para o estado. No entanto, chamamos a atenção de um 

contingente de remanescentes de quilombolas que moram também 

na área urbana. E segundo o Prof. Everaldo Lins de Santana, pesqui-

sador sobre cultura e língua africana, diversidade étnico-racial, Cul-

tura Afro-brasileira e Africana, Africanidade, Africanismo, e ao se re-

ferir à presença dos negros no município de Rolim de Moura, afirma: 

(...) Podemos até perguntar onde estão os negros de Rolim de Mou-
ra. Vamos encontrar esses negros nos bairros ditos ‚menos nobres‛, 
eles estão nas periferias, nos lugares, nos espaços mais distantes da 
cidade, até parece que eles são empurrados para esses espaços. Até 
parece que existe o espaço dos negros. É facilmente perceptível, nu-
ma cidade como Rolim de Moura, o lugar do negro e o lugar do 
branco e a diferença de classes sociais. (SANTANA, 2020, p. 35) 

Percebe-se que as populações negras nas áreas urbanas das 

cidades da Amazônia ficam diluídas e invisibilizadas por vários fa-

tores, que em sua maioria se localizam nas periferias da cidade, on-

de ainda tem possibilidades em fixar moradia, ocupar um terreno e 

construir ‚um barraquinho‛ para abrigar a sua família devido ao al-

to custo de vida dos grandes centros urbanos. 

Outro fator que determina a agrupar a população negra nas 

periferias é uma questão identitária, em que os aspectos culturais, 

as condições sociais, as relações pessoais, a aceitação do outro, as 

subjetividades e também as alteridades convivem não numa har-
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monia ‚linear‛, mas numa dialética da sobrevivência em que a soli-

dariedade é visível. Nessa realidade, o cotidiano é construído de 

acordo com os desafios que devem ser enfrentados e a identidade 

ganha ‚formas e símbolos‛ (HALL, 2002). A negritude é construída 

a partir de resistências e resiliências. 

Santana afirma que 

(...) isso nos conduz a dizer que existe uma grande probabilidade de 
que em cada município rondoniense a presença do negro seja in-
questionável, embora essa mesma presença não seja percebida com 
facilidade, uma vez que, em alguns municípios, os negros estão nas 
localidades mais afastadas ou mais periféricas em relação aos bran-
cos, presentes em espaços mais centralizados. (SANTANA, 2020) 

Sendo assim, em Rondônia, as periferias tem uma expressiva 

população negra que nem sempre formam bairros propriamente di-

tos, mas transitam nas proximidades formando grupos identitários. 

Visto que nas cidades prevalece uma cultura que curte músicas ser-

tanejas e de estilo gaúchas, e onde a maioria das cidades tem cons-

truído o Centro de Tradição Gaúcho (CTG), e onde o samba e o ba-

tuque não são aceitos.  

Nos bairros periféricos, existem o Maracatu e o samba, que 

são cantados nas festas e no carnaval de rua, como também o reggae, 

que é um gênero musical originário da Jamaica do fim da década de 

1960 e apreciado no estado do Maranhão, e foi trazido pelas migra-

ções daquele estado para Rondônia. Assim, na Zona Leste da capi-

tal, são realizadas as festas do reggae em que a maioria dos cantores 

vem do Maranhão para animar. De forma que foi criado o Clube do 

Reggae situado na Zona Leste de Porto Velho. Ou seja, a periferia de 

Porto Velho dança o reggae, porque a resistência da cultura negra e 

popular não se curva diante do preconceito. Curta o reggae11. 

Alguns municípios de Rondônia têm um bairro composto 

quase que exclusivamente por uma população negra. Citamos aqui 

                                                      
11 http://www.overmundo.com.br/guia/clube-do-reggae.  

http://www.overmundo.com.br/guia/clube-do-reggae
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na cidade de Guajará Mirim, o Bairro São José, conta com uma po-

pulação de 1735 mil pessoas12, em que se encontram remanescentes 

dos quilombolas da região do Guaporé13 e realizam o festejo do Di-

vino Espírito no bairro, cuja Igreja14 leva o nome do Divino15. 

É importante ressaltar a imponência da cultura afro que, por 

centenas de anos, conservam e preservam sua religiosidade, suas 

festas, danças e cores, mesmo com toda a vigilância da Igreja Cató-

lica que quer controlar os ritos e os cânticos, estipulando o que é li-

túrgico e o que não é, a festa acontece. Assim, na Comunidade do 

Divino Espírito Santo no Bairro São José, o povo realiza os festejos, 

porque a negritude guarda em sua memória o vigor de sua origem. 

Outro bairro dos municípios de Rondônia fica localizado na 

cidade de Vilhena, também denominado de São José, cuja popula-

ção, na sua maioria, é de descendente afro, migrante oriundo das 

periferias do estado do Paraná e de outros, que aí chegou na década 

de 197016. 

Nos anos de 1980, o Bairro São José era considerado periférico 

porque a maioria da população era negra e pobre, marginalizada 

pela sociedade de Vilhena, em que a maioria da população era ori-

unda do sul do país, principalmente do estado do Rio Grande do 

Sul. E as mulheres negras desse bairro trabalham nos serviços do-

mésticos nas casas dos migrantes brancos, onde sofriam discrimina-

                                                      
12 Fonte: https://pt.wikipedia.org.  
13 Reginilson dos Santos Teixeira e Auxiliadora dos Santos Pinto tecem uma discussão a 
respeito das metáforas ou expressões metafóricas identificadas na fala dos remanescentes de 
quilombos do Vale do Guaporé, residentes no município de Guajará-Mirim/RO/2013. 
14 Trabalhei no bairro citado, na década de 1980, como freira missionária da Congregação das 
Irmãs Catequistas Franciscanas e conheci os festejos do Divino junto a este povo. 
15 Ariel Argobe descreveu com propriedade a realização da Festa do Divino nos Bairros da 
cidade de Guajará Mirim onde cita o Bairro São José. 
16 A acadêmica da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, do Curso de Jornalismo, reali-
zou um documentário na perspectiva história sobre o Bairro São José localizado em Vilhena, 
sob a orientação da Profa. Dra. Lilian Reichert, que resultou na produção de um vídeo dispo-
nível no Youtube. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Guajar%C3%A1-Mirim
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ção. Aliás, a população negra era discriminada nos diversos setores 

daquela sociedade17. 

De acordo com Ademar Seabra da Cruz Júnior (2013), em seu 

trabalho intitulado ‚Constituinte e democratização no Brasil: o im-

pacto das mudanças do sistema internacional‛, que entrevistou 

Raymundo Faoro que aponta várias questões que levou a sociedade 

civil a manifestações exigindo o fim do regime militar, rumo a uma 

redemocratização do país.  

Nesse contexto, a sociedade civil se organizou para enviar su-

gestões para a elaboração da Constituição do país. E inúmeros mo-

vimentos populares a nível nacional elaboraram sugestões para en-

viar à Comissão da Constituinte para serem inseridas na constitui-

ção brasileira. 

Dentre os municípios, destacou-se Vilhena onde os jovens ne-

gros, após o envio de sugestões para a Constituição, continuaram a 

se reunir para aprofundar estudos sobre a questão racial. Deste 

grupo, foram eleitas lideranças a nível nacional para os grupos de 

organizações raciais18. 

Na década de 1980 e 1990 várias mobilizações, principalmente 

de jovens negros e grupos foram organizados, em maior número na 

cidade de Porto Velho. Esses movimentos se justificam pela intensa 

discriminação racial devido a uma colonização que criou exclusivi-

dade de classe social, cultura, língua e sotaques. 

                                                      
17 Nos anos da década de 1980 o Brasil, após a ditadura militar, o Brasil passa por um proces-
so de redemocratização em que foi instaurada pelo Senado e a Câmara dos Deputados para 
participar com sugestões para elaboração da Carta Magna do Brasil/Constituição de 1988, em 
que os direitos fundamentais foram contemplados, dentre delas o racismo foi declarado como 
crime. https://www.camara.leg.br. 
18 No ano de 1986 atuei na cidade de Vilhena e trabalhei com movimentos sociais onde o 
Grupo de jovens negros iniciou a sua organização reivindicando várias questões entre, 
igualdade racial, respeito com a negritude e valorização das mulheres negras no trabalho. 

https://www.camara.leg.br/noticias/90151-decada-de-80-as-diretas-ja/
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Considerações finais 

Após discorrer sobre a presença da população negra durante 

a semana de história e fazendo memória alusiva ao dia da Consci-

ência Negra, foram abordados vários temas e detectados desafios 

que as populações negras continuam enfrentando.  

Neste cenário, encontramos características do eurocentrismo 

presentes nos vários setores da sociedade, na história, na economia, 

na política e na cultura, pois a vida das populações é construída a 

partir de modelos civilizatórios eleitos de acordo com as conveniên-

cias sociais, políticas, culturais e representações sociais. 

No entanto, vimos que durante as construções raciais que são 

impostas por essa ‚sociedade branca‛, a força, resistência e resiliên-

cias são manifestas pelos grupos da população negra também nos 

enfrentamentos históricos, sócio-econômicos, culturais, religiosos e 

artísticos. 

Outro aspecto importante que deve ser elencado é o número da 

população negra em Rondônia que é muito maior do que a sociedade 

reconhece no seu imaginário; a cultura afrodescendente vai saindo 

do seu obscurantismo e mostra com ênfase a sua essência da negri-

tude, se empoderando. Mas os conflitos raciais continuam existindo, 

porque são criadas novas formas e aspectos deles, principalmente no 

que tange o reconhecimento de sua existência nos seus territórios 

quilombolas, no lugar de destaque na ciência e tecnologia. 

Concluímos esse artigo afirmando que, para olhar a negritude 

na sua essência, a história ainda tem muito para pesquisar e rees-

crever os fatos considerados acabados e verdadeiros. 

Referências 

ALBERTI, Verena. O que documenta a fonte oral? Possibilidades 

para além da construção do passado. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 05/02/2021. 

https://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/869.pdf%20Acesso%20em%2005/02/2021


Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História – § 29 

ARGOBE, Ariel. Quadro Trípico de Devoção por Ariel Aegobe. 

Rondônia ao Vivo, 2016. Disponível em: https://rondoniaovivo. 

com. Acesso em: 10/02/2021. 

BLACKAMN, Cledenice. A mulher afro-antilhana de Porto Velho 

e a sua anterioridade na educação. Tese de doutorado, 

UNESP/2020. 

BLACKAMN, Cledenice. Do mar do Caribe à beira do Madeira: A 

comunidade antilhana de Porto Velho. Dissertação de Mestra-

do/Programa de Pós-Graduação em História e Estudos Cultu-

rais/UNIR/2015. Disponível em: http://www.ppghisec.unir.br. A-

cesso em: 06/02/2021. 

BLACKAMN, Cledenice. https://oestrangeiro.org. Acesso em: 

06/02/2021. 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou Ofício do Historiador. São 

Paulo, SP, 1997. 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales 1929-1989 – Revolução france-

sa na historiografia. São Paulo: Editora da Unesp, 1991.  

CALENZO, Ana Carolina, https://oestrangeiro.org. Acesso em: 

06/02/2021. 

CHAUÍ, Marilene. Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária. 

São Paulo,SP, 2000. 

CRUZ JUNIOR, Ademar Seabra da. Constituinte e democratização 

no Brasil: o impacto das mudanças do sistema internacional. Scielo. 

Lua Nova: Revista de Cultura e Política. Nº 88, São Paulo, 2018. 

CUNHA. Elton Alves da. A Recente Ocupação: Migração E Territo-

rialização Em Rondônia. Disponível em: https://anpuh.org.br. Aces-

so em: 08/02/2021. 

DINIZ, Adriel. Clube do Reggae – Porto Velho – RO. Disponível 

em: http://www.overmundo.com.br. Acesso em: 08/02/2021 

http://www.ppghisec.unir.br/uploads/83939544/DISCENTES/Turma%202013/Cledenice%20Do%20mar%20do%20Caribe%20a%20beira%20do%20Madeira.pdf
https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/
https://oestrangeiro.org/2014/12/14/do-barbadian-town-ao-alto-do-bode/
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548945025_285f162aa514a0ad6ee14fcaacd05936.pdf
http://www.overmundo.com.br/guia/clube-do-reggae


30 § – Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História 

FERREIRA, Manoel R. A Ferrovia do Diabo. São Paulo, Ed. Melho-

ramentos, 1960. 

IBGE. Estudos Sociodemográficos e Análises Espaciais Referentes 

aos Municípios com a Existência de Comunidades Remanescentes 

de Quilombos. Relatório Preliminar Técnico. Rio de Janeiro, 2007. 

IBGE. Senso demográfico 2000. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 4.ed.São Paulo. Campinas: 

Editora da Unicamp, 1996. 

LIMA, Uilian N. A festa do divino como elemento constitutivo da 

identidade negra guaporeana no Vale do Guaporé/RO. Disponível 

em: http://www.ppghisec.unir.br. Acesso em: 07/02/2021. 

MOSER, Lilian M. Formação de Capital Social e o Ideário do De-

senvolvimento Sustentável no Mundo Rural Rondoniense: A Or-

ganização dos Sistemas Alternativos de Produção dos Produtores 

de Ouro Preto D’oeste – RO. Tese apresentada para obtenção do 

grau de Doutor em Ciências: Desenvolvimento Socioambiental. 

NAEA/UFPA, Belém-PA, 2006. 

NOGUEIRA, Mara G. Ceneno; PIMENTEL, Nábila R. Da ameaça à 

esperança: memórias e histórias sobre a primeira mãe de santo do 

município de Porto Velho. Revista Labirinto. Ano X, nº 13, agosto 

de 2010. Disponível em: https://www.periodicos.unir.br. Acesso em: 

07/02/2021. 

NOGUEIRA, Mara Genecy N. A Construção do Espaço Social em 

Porto Velho na Primeira Metade do Século XX: Um olhar através 

da fotografia. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Fundação U-

niversidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2008. 

PORTELLI, Alessandro. História oral como arte da escuta. Trad. 

Ricardo Santhiago. São Paulo: Letra e Voz, 2016. 

RICARTE, Carlos Alberto de Almeida. A Psicosfera Do Espaço A-

grário de Vilhena: Contradições entre o Agronegócio e o Campesi-

nato. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ppghisec.unir.br/uploads/83939544/DISCENTES/Turma%202014/Uilian%20Festa%20do%20Divino.pdf
https://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO/article/view/920


Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História – § 31 

Geografia-PPGG da Universidade Federal de Rondônia-UNIR, para 

obtenção o grau de Mestre, 2017. 

SANTANA, Everaldo Lins de. O Negro em Rolim de Moura. Afro 

& Amazônicos. v.1, n. 1., p. 35-40, 2020. 

SENA, Lauane; REICHERT, Lilian. O que você sabe sobre o bairro que 

recebeu os primeiros desbravadores de Vilhena? O Bairro São José. 

Documentário e Vídeo. Disponível em: https://alternativovilhena. 

wixsite.com/vilhena/saojose. Acesso em: 09/02/2021. 

SILVA, José Willians S. da. Nos caminhos do Divino do Guaporé: 

um estudo das vivências na festa do Divino Espírito Santo, em Ro-

lim de Moura do Guaporé/RO. Dissertação apresentada para obten-

ção o grau de Mestre/Mestrado em História e Estudos Cultu-

rais/UNIR, 2015. 

SILVA, Maria Aparecida da.; BURGEILE, A Política de Migração e 

Colonização na Amazônia e em Rondônia e as Diversas Formas de 

se Pensar esta Região sob o Viés Político e Econômico. Revista La-

birinto, Ano XIV, Vol. 21, p. 383-399, 2014. 

SOUZA, Sérgio Luiz; BRITO, Leonardo. Uma Interpretação das Re-

lações Étnico-Raciais. Anais do X Simpósio Linguagens e Identi-

dades da/na Amazônia Sul-Ocidental. n. 1, 2016. Disponível em: 

https://periodicos.ufac.br. Acesso em: 07/02/2021. 

TAVARES, Thiago R. A religião vivida: expressões populares de re-

ligiosidade. Disponível em: https://www.ufjf.br. Acesso em: 

07/02/2021. 

TEIXEIRA, C. C. Seringueiros e colonos: encontros de culturas e 

utopias de liberdade em Rondônia. 1996. Tese (doutorado em ciên-

cias sociais). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universida-

de Estadual de Campinas. 1996. 

TEIXEIRA, Marco A. D.; XAVIER, Delson. F. B. Santo Antônio do 

Guaporé: direitos humanos, conflitos e resistência socioambiental. 

Rev. Direito Práx. Rio de Janeiro, vol. 9, n.1, Jan./Mar. 2018. 

https://periodicos.ufac.br/index.php/simposioufac/article/view/988
https://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2014/07/10-2-4.pdf%20acesso%20no%20dia%2007/02/2021


32 § – Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História 

TEIXEIRA, Reginilson dos S.; PINTO, Auxiliadora dos S.. Metáforas 

na Fala de Remanescentes de Quilombos do Vale do Guaporé: Um 

Estudo Semântico-Lexical. Revista Eletrônica Igarapé. Nº 02, Se-

tembro de 2013. Disponível em: http://www.periodicos.unir.br. A-

cesso em: 09/02/2021. 

 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/igarape%20-%20acesso%2010/02/2021%20Acesso%20em%2009/02/2021


 

A PANDEMIA E O CEIFADOR: A EXPANSÃO DO 

CORONAVÍRUS NA AMAZÔNIA 

Marco Antônio Domingues Teixeira

 

Uilian Nogueira Lima 

Introdução 

A pandemia é como o inferno de Dante:  

‚Assim, no inferno, a dor brota da contradição que toda 

alma vive, sem poder compreendê-la (...). Deste estado de 

coisas resultam as misérias, as ilusões, a dor infinita e a-

marga. Eis o choro silencioso que alimenta, há muito tem-

po, o inferno‛. (Dante Alighiere – o Inferno) 

Este é um estudo bibliográfico e documental, originado a par-

tir de uma palestra que proferimos na Semana de História da UNIR, 

Campus Porto Velho, no mês de novembro do ano de 2020. A pes-

quisa histórica vale-se de uma série de possibilidades e nós reali-

zamos este capítulo a parir dos princípios da Nova História, con-

tando com textos da mídia, falas do Presidente da República em su-

as redes sociais e na imprensa, de modo geral, além de uma ampla 

leitura da História regional amazônica.  

                                                      

 Doutor em Ciências Socioambientais pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/NAEA, 

Universidade Federal do Pará. Professor do Departamento de História da Universidade 
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Coordenador do GEPIAA/UNIR (Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares Afro e 
Amazônicos). Coordenador do CPARQH/UNIR (Centro de Pesquisa em Arqueologia e 
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Como veremos mais adiante, o tema é uma metáfora sobre a 

representação da morte na pandemia. O Ceifador foi fruto do ima-

ginário medieval da Peste Negra, mas sua figura sombria desafia os 

séculos e permanece como símbolo da morte.  

Pretendemos entender o contexto da colonização amazônica, 

em seus objetivos socioeconômicos e ambientais. percebemos a 

Amazônia, em geral e Rondônia em específico com uma fronteira 

em rápida e desolante transformação. Mesmo o perfil do homem 

amazônico, imaginado a partir do caboclo e do seringueiro ou do 

índio e do tapuia foi alterado. No lugar da floresta, amplas planta-

ções, pastos e garimpos. Aonde você via um rio, nós vemos um 

grande investimento, dizia FURNAS em um Outdoor que anuncia-

va as construções das Usinas Hidrelétricas do Madeira. 

Fundada em contextos de sucessivas migrações extrativistas a 

Amazônia vem sendo palco de doenças e epidemias, ao longo da 

história de sua colonização. Neste sentido, já dizia O governador da 

capitania de Mato Grosso e Cuiabá, Dom Antônio Rolim de Moura 

Tavares, Conde de Azambuja, ‚este lugar é o inferno da América‛ 

(TEIXEIRA e FONSECA, 1998).  

Dessa forma, este capítulo abordará as mazelas de uma colo-

nização doentia, que tem em seu momento atual, outro exemplo do 

que é ser a periferia de um Estado periférico, aqui vende-se até o 

oxigênio e morre-se pela falta de ar ou pelos pulmões poluídos pe-

las queimadas. Esta será uma narrativa das principais pandemias 

pelas quais a Amazônia passou nos últimos 500 anos e do momento 

atual, onde o Covid-19 é a nova realidade de morbidez e morte na 

região. 

Desde tempos imemoriais as pandemias e epidemias ou 

mesmo surtos ou andaços de doenças infecto contagiosas têm a-

companhado e, mesmo moldado o desenvolvimento da espécie 

humana. Dessas doenças, talvez, a mais constante e letal tenha sido 

a malária. De origem africana, acredita-se que ela saiu com os pri-

meiros Homo sapiens, daquele continente e através das migrações 
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que povoaram o planeta, ela tenha se disseminado, tornando-se, na 

maioria dos casos endêmicas, mas em situações extremas tenha tido 

caráter epidêmico ou mesmo pandêmico, como foi o caso das pri-

meiras tentativas ocidentais de ocupação e exploração da Amazô-

nia. 

Muito antes da chegada dos europeus ao continente america-

no, denominado, então Novo Mundo, os habitantes locais já tinham 

conhecimento de doenças infecto-contagiosas que assolavam popu-

lações inteiras e provocavam enormes perdas humanas e, em mui-

tos casos o deslocamento de grupos inteiros para áreas considera-

das mais salubres. A medicina, embora ainda não fosse uma profis-

são científica, exercida por profissionais qualificados, como na mai-

or parte do mundo, estava nas mãos dos xamãs e sacerdotes e, em 

todas as culturas havia entidades divinas ligadas à doença e à morte 

e outras ligadas à cura e à saúde.  

A prática do herbalismo, associada ao consumo de diversas 

substâncias de origens humana, animal, mineral e rezas e rituais e-

ram os dispositivos de cura, mais disponíveis a todos, tornando os 

xamãs uma categoria social poderosa e diferenciada, detentora de 

conhecimentos e contatos que ligavam mundos e existências. 

Dentre as principais epidemias e pandemias que grassaram 

na Amazônia podemos citar, de forma mais contundente, uma 

grande quantidade de doenças de procedência exterior, trazida pe-

los invasores que colonizaram a região e afetaram, severamente, a 

população indígena. Algumas dessas doenças foram: a Malária; tan-

to como endemia, quanto como epidemia e pandemia, a Leishma-

niose, uma doença local, transmitida por um pequeno tipo de mos-

quito conhecidos como flebótomos ou flebotomíneos; o Máculo, ou 

Marburgo ou Corrupção, a princípio tida como uma doença de ne-

gros, proveniente da África e aportada na Amazônia e em todo o 

Brasil, pela via dos navios negreiros, possui notável semelhança 

com o ebola africano, embora seja menos letal. É uma febre sangui-

nolenta do trato intestinal, letal em mais de 90% dos casos nos sécu-
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los XVIII e XIX na Amazônia (TEIXEIRA, 1998). A Febre Amarela; 

também de origem africana e disseminada no Brasil colonial, ainda 

hoje é um flagelo, que ocorre em surtos isolados, mas que até o iní-

cio do século XX causava verdadeiras pandemias no país. Sua pre-

sença é constantemente registrada pelos cronistas e viajantes da 

Amazônia. Verminoses diversas, algumas de procedência local e 

outras de procedência estrangeira, ainda são causadoras de milha-

res de mortes anuais na Amazônia e são chamadas de doenças hí-

dricas, pois seu contágio se dá pela utilização de água contaminada 

de diversas procedências. Hoje é uma doença que se associa à po-

breza e à falta de saneamento público. Nesse ponto lembramos que 

em Porto Velho, menos de 4% da cidade dispõe de saneamento e 

que inundações, consumo de alimentos irrigados com água conta-

minada, laser aquático, ainda são formas comuns de contágio das 

verminoses.  

As Febres Diarréicas se constituem em uma gama de doenças 

diversas e ocorrem em função de diversos agentes bacterianos e vi-

rais, levando à morte principalmente idosos e crianças da primeira 

infância. Em muitos casos estão associadas às doenças hídricas, mas 

também integram o quadro de diversas outras doenças, tais como a 

dengue, a malária, as viroses desconhecidas e sem denominação es-

pecíficas, muito comuns nas mudanças de estações seca e chuvosa 

na Amazônia.  

Sob o nome de Febres Catarrais a Amazônia conheceu outra 

enorme gama de doenças. De acordo com Teixeira (1997), Rolim de 

Moura, primeiro Capitão General da Capitania do Mato Grosso e 

Cuiabá, fundador de Vila Bela da Santíssima Trindade, fala dessas 

febres, em suas correspondências, atribuindo-lhes o nome genérico 

de febres catarrais, que poderiam abranger tuberculoses, pneumo-

nias, gripes e viroses ainda não identificadas. Na maior parte dos 

casos, o ciclo de tais doenças era de uma semana a 21 dias, com pe-

ríodos mais e menos agudos. Pneumonias e tuberculoses eram al-

tamente letais e exigiam a segregação do doente da comunidade, 

assim como a lepra e a leishmaniose. Colônias de doentes espalha-
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ram-se pela Amazônia e ainda hoje são doenças temidas pelas po-

pulações mais pobres. Nos séculos XIX e XX tornaram-se comuns os 

leprosários locais. SOUZA (1980), fala que a Madeira and Mamoré 

CO, trouxeram milhares de indianos para as obras da Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré. Esses indivíduos já excluídos em seus lo-

cais de origem ainda poderiam ter uma curta via útil nas selvas a-

mazônicas. 

Entre 1918 e 1920, ocorreu, em todo o mundo, chegando até a 

Amazônia a mais notável pandemia do princípio do século XX: a 

Gripe Espanhola, que levou a óbito 500.000.000 de pessoas e teve 

forte presença na Amazônia, uma vez que a região era um ponto de 

circulação comercial notável e estrangeiros do mundo todo a per-

corriam. Goulart (2005) considera que mais de 65% da população 

nacional contraiu a doença. 

O Sarampo, A Cachumba e a Catapora oram doenças tanto 

endêmicas quanto epidêmicas que atacavam a todos, mas causaram 

devastação entre as populações indígenas, sendo que, muitas vezes 

foram utilizadas como armas bacteriológicas no extermínio de etni-

as inteiras. Da mesma forma a Varíola e a Varicela causaram verda-

deiro pavor nas populações brasileiras, em especial na Amazônia, 

ao longo dos ciclos migratórios. O Próprio Território Federal de 

Rondônia, exigia a vacinação contra a varíola e o sarampo em pos-

tos de entrada em seu território, no município de Vilhena 

(TEIXEIRA & FONSECA, 1998). Delumeau (2009), cita os temores 

dos colonizadores em relação à Varíola, tida como uma doença as-

sociada à feitiçaria dos negros que cultuavam Sacpatá ou Obaluaiê, 

especialmente os Gege, os Nagô e os Yorubá. Seus sacerdotes eram 

temidos por poder trazer a doença à terra, mas eram requisitados 

como os mais habilitados no seu trato e cura.  

A Gripe Asiática, de 1957/58, é um tipo de influenza: 

A influenza ou gripe é considerada a infecção que mais 

causou doenças e mortes até a atualidade. É uma doença 

aguda do sistema respiratório, causada pelo vírus Influen-
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za, tendo alta capacidade de transmissão e distribuição 

global. A transmissão do vírus Influenza entre humanos 

ocorre pela via respiratória por meio de secreções como 

aerossóis, gotículas ou por contato direto da mucosa1. O 

vírus Influenza, de característica zoonótica, afeta muitas 

espécies de aves e mamíferos. Algumas vezes a transmis-

são ultrapassa as barreiras entre as diferentes espécies e 

pode criar um cenário promissor para geração de uma ce-

pa com potencial pandêmico. (COSTA e MERCHAM-

HAMANN, 2016) 

Relatos sobre pandemias de influenza podem ser encontrados 

desde 1590, mas o vírus só chegou a ser isolado em 1933. A Gripe 

Asiática ou H2N2, tem origem na China e matou cerca de 2000.000 

de pessoas. Segundo Costa e Marcham-Hanann, 

O vírus Influenza – Myxovirusinfluenzae –, pertencente à 

família Orthomyxoviridae, contém um genoma RNA seg-

mentado e fita simples. Cerca de 75% de todos os patóge-

nos humanos emergentes são vírus de RNA, muitos dos 

quais são transmitidos por via mucosa ou respiratória1. 

Pode ser classificado como tipos A, B ou C e seus isola-

mentos ocorreram nos anos de 1933, 1940 e 1947, respecti-

vamente6. O vírus do tipo A pode infectar humanos e a-

nimais e está implicado em episódios epidêmicos e pan-

dêmicos; o vírus do tipo B, que infecta apenas humanos, 

está ligado a surtos moderados; e o vírus C, mais estável, 

acomete humanos e suínos, causa doença subclínica, sem 

potencialidade epidêmica. (COSTA e MARCHAM-

HANANN, 2016) 

Ao longo da História, os pesquisadores sempre se debruça-

ram sobre a questão da mortandade de indígenas nos primeiros sé-

culos da ocupação colonial ibérica. Finalmente pesquisadores che-

garam à conclusão de que uma doença denominada Cocoliztli, foi a 

grande responsável pela catástrofe, pondo fim, inclusive ao Império 

Asteca. 
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Além dos danos que as guerras e a exploração por parte 

dos espanhóis causaram, uma doença desconhecida aca-

bou com a vida de entre 50% e 80% dos nativos em duas 

grandes epidemias ocorridas em 1545 e 1576. Os surtos fo-

ram chamados de ‚cocoliztli‛, uma palavra da antiga lín-

gua indígena nahuatl, usada pelos povos astecas, que po-

de ser traduzida como enfermidade ou mal. (BBC, 2017) 

Nos primeiros anos da década de 1980, surgiu uma nova e le-

tal doença, infectocontagiosa, conhecida como AIDS ou SIDA, a en-

tão, denominada Peste Gay. Corriam os anos conservadores dos 

governos Thatcher (Inglaterra) e Regan (EUA), além do papado ul-

traconservador de João Paulo II, que não hesitou em atribuir a do-

ença ao mal comportamento dos homossexuais. Os primeiros casos 

foram conhecidos em San Francisco (1981), então uma das capitais 

mundiais do mundo gay. A palavra AIDS, só foi, oficialmente pro-

nunciada pelo governo norte americano em 1986. 

Rapidamente a doença se espalhou por todo o planeta, con-

taminado homossexuais, bissexuais e heterossexuais e mesmo abs-

têmios, pela via da transfusão de sangue. Estima-se que aproxima-

damente 40.000.000 de pessoas tenham morrido por sua causa e a-

inda hoje a doença tem caráter pandêmico, embora possua trata-

mento profilático, sem cura definitiva. Na Amazônia ficaram famo-

sos os contágios ocorridos em áreas de populações ribeirinhas e in-

dígenas, revelando o intercâmbio sexual de estrangeiros, notada-

mente turistas e pesquisadores, com a população local. Somente no 

estado do Amazonas, a doença vitimou mais de 17.000 pessoas, nos 

últimos 20 anos (KADRI e SCHWEICKARDT, 2016). Em Rondônia 

foram registrados, aproximadamente 4000 casos, entre 2008 e 2018. 

(G1/RO,2019). Segundo Kadri e Schweickardt, 

Entender o contexto social, político e ideológico no mo-

mento de surgimento e expansão da doença é uma questão 

central, uma vez que, conforme entende Altman (1995), is-

so definirá alocação de recursos, qualidade da atenção e 

investimento em pesquisa sobre o tema, interferindo na 

vulnerabilidade das populações. Uma pesquisa preliminar 
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nas bases de dados bibliográficos Lilacs e Scielo apontou 

que as produções científicas sobre o tema no estado do 

Amazonas publicadas até o momento não têm abordado o 

problema de forma detalhada quanto aos aspectos sociais 

e históricos da epidemia em solo amazonense. O presente 

artigo é parte de um estudo acerca do ativismo do movi-

mento social de Aids no Amazonas, análise que não seria 

possível sem um entendimento histórico sobre a emergên-

cia da epidemia. Assim, este trabalho visa contextualizar a 

história do programa de Aids no Amazonas desde os pri-

meiros anos da epidemia, descrevendo o cenário social, 

histórico e em certa medida também político à época da 

emergência da doença e no qual a epidemia ganhou espa-

ço ao longo dos anos. (KADRI e SCHWEICKARDT, 2016) 

Por fim resta-nos tratar o tema principal deste artigo, que é a 

atual Pandemia de Covid-19. 

Conceituando o problema 

A História das doenças é um dos ramos da Nova História e 

tem abordagens desde a década de 1970, em obras de Le Goff e No-

ra (1988), Revel e Peter (1988), Le Goff e Sournia (1985), Àries 

(1985), Delumeau (2009). Anteriormente, o estudo das doenças es-

teve mais restrito às áreas biológicas, da saúde e a Antropologia. No 

Brasil, desde a década de 1990, diversas publicações sobre a história 

das doenças começaram a ocorrer. O tema tornou-se emergencial 

com a explosão da pandemia de Covid-19, quando diversas univer-

sidades produziram estudos interdisciplinares e foram publicados 

centenas de artigos, dossiês e livros sobre o assunto. De acordo com 

Poter (2004), 

As doenças devem ser entendidas como fenômenos inteli-

gíveis apenas em um contexto biossocial historicamente 

determinado, e regulado pelas condições do ambiente3 ; 

sua eliminação sempre fez parte das preocupações de ho-

mens e mulheres, em todas as civilizações, quaisquer que 
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tenham sido as representações produzidas sobre elas. 

(POTER, 2004) 

A crença nas origens das doenças tem-se alterado e mesmo se 

politizado, e esse será o tema de nosso artigo, quando trataremos 

dos posicionamentos do governo Jair Bolsonaro, presidente do Bra-

sil em 2019/20/21, trataram a pandemia com menosprezo e descui-

do, não se antecipando ao mal e deixando a população à mercê da 

própria sorte.  

Para Fleck e Anzai, 

Fatos e acontecimentos associados às doenças produzem 

uma historicidade que se diferencia nas diversas tempora-

lidades e espacialidades. Assim, a aplicação da perspectiva 

histórica para o estudo das doenças pode auxiliar na com-

preensão das estruturas de poder e dos comportamentos 

humanos de uma determinada época, possibilitando a a-

nálise das ações dos diferentes grupos sociais. O binômio 

saúde-doença não pode, evidentemente, ser interpretado 

da mesma maneira ao longo das diferentes épocas, pois as 

sociedades apresentam particularidades que distinguem 

esse fenômeno. Se na Antiguidade existiu a crença de que 

as doenças eram enviadas aos homens pelos deuses como 

castigo por suas faltas, foi também durante esse largo pe-

ríodo histórico que surgiram as primeiras formulações de 

que as doenças eram provocadas por fatores naturais, a 

exemplo de Hipócrates (século IV a.C). O médico grego 

recomendava que os fatores ambientais fossem conhecidos 

tanto para averiguar as causas da propagação das doenças, 

quanto para melhor determinar as ações a serem adotadas 

face à manifestação de alguma enfermidade. (FLECK e 

ANZAI, 2013) 

Sendo de uma área mais distante das Ciências da Saúde, con-

sidero necessário entendermos as distinções entre doença, surto ou 

andaço, epidemia e pandemia.  

As doenças, conforme dito anteriormente, passaram por vá-

rias etapas de consideração de suas causas e efeitos. Teixeira (1998), 
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lembra que a partir do século XVIII, as doenças eram associadas aos 

miasmas, que são eflúvios virulentos e de maus odores que ema-

nam da natureza em putrefação. As sociedades pós iluministas, 

principalmente a partir só século XIX passaram a considerar que, 

uma doença é uma condição particular anormal que afeta negati-

vamente o organismo e as estruturas parciais ou totais de suas fun-

ções. As doenças são frequentemente interpretadas como condições 

médicas que são associadas a sintomas e sinais específicos. 

Uma doença é considerada epidemia quando há número de 

casos acima do esperado em diversas localidades. Exemplos recen-

tes de epidemias vivenciadas em todo o Brasil, em geral e muito 

particularmente na Amazônia, são a dengue, o zica vírus e a chi-

cungunha, que são doenças sazonais e atacam os organismos hu-

manos entre as estações de seca e chuva ou no período mais chuvo-

so do país. Até muito recentemente essas doenças inspiravam temor 

mas suas sequelas só passaram a se conhecidas há pouco tempo. 

Entretanto, se a dengue tivesse atingido, mesmo em grande núme-

ro, apenas regiões isoladas, seria considerada um surto. 

 Os surtos ou andaços acontecem quando há o aumento re-

pentino do número de casos de uma doença em uma região especí-

fica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior 

do que o esperado pelas autoridades. Os casos de febre amarela, 

mais recentes, ocorridos no Brasil, são considerados surtos.  

As pandemias São doenças capazes de espalha-se por uma 

grande quantidade de regiões no globo, ou seja, ela não está restrita 

apenas a uma localidade, estando presente em uma grande área ge-

ográfica. Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, en-

tretanto, algumas podem espalhar-se rapidamente e causar a con-

taminação de milhares de pessoas. O caso mais recente em nossa 

história é a pandemia de Covid-19, decretada em 2020/21. 

Já as endemias não estão relacionadas a uma questão quanti-

tativa. São doenças classificadas como endêmicas (típicas) de uma 

região quando acontecem com muita frequência no local. As doen-
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ças endêmicas podem ser sazonais. A febre amarela, a leishmaniose 

e a malária, por exemplo, são consideradas doenças endêmicas da 

região Norte do Brasil. 

O coronavírus ou Covid-19 

O Covid-19 é uma espécie coronavírus, que abrange uma 

grande família de SARS, que são vírus que afetam a diversas espé-

cies, além da humana. De acordo como Ministério da Saúde do 

Brasil, 

Raramente, os coronavírus que infectam animais podem in-

fectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. 

Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão 

de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identifi-

cado em Wuhan na China e causou a Covid-19, sendo em 

seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa.A Co-

vid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denomina-

do SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico varian-

do de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 

80%) dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos 

ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximada-

mente 20% dos casos detectados requer atendimento hospi-

talar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventila-

tório. (https://coronavirus.saude.gov.br)  

Segundo Orellana, Cunha, Marrero e Horta (2020), o corona-

vírus foi declarado pandemia mundial pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde) em 20 de maio de 2020, quando a doença já ha-

via afetado mais de 5.000.000 de pessoas e provocado o óbito de 

mais de 320.000 infectados, em 216 países, sedo que a OMS, consi-

dera que estes números foram subestimados pelos governos de di-

versos países. O Brasil é o terceiro país em número de casos, com 

mais de 220.000 óbitos em janeiro de 2021.  

https://coronavirus.saude.gov.br/
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A distribuição das mortes reflete a densidade demográfica, o 

grau de pobreza e subdesenvolvimento da população e a ausência de 

políticas públicas pró saúde social e sanitarização. Assim, a pandemia 

que, em si tornou-se uma tragédia mundial, ganhou ares de extrema 

calamidade na Amazônia, em especial em Manaus e em Rondônia, 

onde o crescimento demográfico muito rápido aliou-se a ausência de 

políticas de saúde pública, desinformação e desinteresse governamen-

tais nos casos. A situação de expansão da pandemia teve dois momen-

tos conhecidos como primeira e segunda ondas e levaram os hospitais, 

UPAS, Postos de Saúde e outras unidades médicas ao colapso, com a 

falta de políticas preventivas, incitação governamental  

Figura 01- Mapa dos Óbitos Provocados Pelo Covid-19 no Brasil 

 
Disponível em: https://www.google.com. Acesso em: 27/01/2021 

https://www.google.com/search?q=mapa+do+coronav%C3%ADrus+na+amazonia+em+27%2F01%2F2021&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg8NyW67_uAhVNBLkGHeC0AXoQ2-cCegQIABAA&oq=mapa+do+coronav%C3%ADrus+na+amazonia+em+27%2F01%2F2021&gs_lcp=CgNpbWcQA1CLxAJYwvMCYIT7AmgAcAB4AIABuwOIAZMVkgEKMC4xMC4zLjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=OFATYOD0Ms2I5OUP4OmG0Ac&bih=657&biw=1396&hl=pt-BR#imgrc=sI3juDOa8niT1M
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Contágio, sintomas, diagnóstico e proteção 

De acordo com o Ministério da Saúde, o contágio ocorre atra-

vés do contato com pessoas ou objetos que estejam infectados pelo 

vírus. Toques corporais, contato com fluídos corporais, notadamen-

te saliva e catarro. Os sintomas são variáveis e podem aparecer em 

um ou outro caso, de formas variadas. Em muitos casos diversos 

sintomas surgem no indivíduo contaminado. Entre os sintomas, 

destacam-se a febre, coriza, tosse, dor de garganta perda do pala-

dar, hiporexia, dispneia, astenia, distúrbios gastrointestinais, anos-

mia, dores pelo corpo e dificuldade para respirar. As formas de di-

agnosticar o Covid-19 são diversas:  

 Diagnóstico clínico, realizado pelo médico atendente, atento 

a sintomas que sugerem a doença; 

 Diagnóstico clínico-epidemiológico: realizado pelo médico 

atendente que observa se o paciente apresenta os sintomas já 

descritos e teve contato, num prazo médio de até 15 dias, 

com pessoas diagnosticadas com o Covid-19; 

 Diagnóstico Clinico-Imagem: Quando não se é possível des-

cartar a doença por critério laboratorial, ou o paciente apre-

sente Síndrome Respiratória Aguda (SRAG), Febre ou venha 

a óbito em função de algum desses sintomas; 

 Diagnóstico laboratorial: realizado via exames diversos em 

laboratórios; 

 Biologias Molecular: diagnostica o Covid-19, influenzas di-

versas, Vírus Sinicial Respiratório (VSR), 

 Imunológico, via Teste Rápido (imunocromatografia), 

 Ensaio imunoensimático (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay – ELISA), 

 Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA). 
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 Pesquisa de antígenos: resultado reagente para SARS-CoV-2 

pelo método de Imunocromatografia para detecção de antí-

geno. 

 Diagnóstico Laboratorial para pessoas assintomáticas, reali-

zado através do exame de Biologia Molecular e do exame 

imunológico com resultado reagente para SARS/COVID19. 

A proteção contra o Covid-19, está restrita ao uso de máscaras 

faciais que impeçam o contágio de gotículas de saliva e catarro; uso 

de álcool gel para lavar as mãos e superfícies utilizadas; evitar a-

glomerações; manter distanciamento de outros indivíduos, pelo es-

paço mínimo de 1 metro; arejar o ambiente em que estiver; dormir e 

alimentar-se bem; procurar auxílio médico ao sentir quaisquer sin-

tomas relacionados à doença; reforçar hábitos de higiene. 

Figura 02 – O Ceifador (charge de Guedex Charges) 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/byguedex/charges/ Acesso em: 27/01/2021. 

https://br.pinterest.com/byguedex/
https://br.pinterest.com/byguedex/charges/


Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História – § 47 

A pandemia e o Ceifador 

O título deste capítulo é metafórico, pois fala em pandemia e 

o ceifador (a morte). Neste caso o ceifador é identificado com o go-

verno, ou governos federal, estaduais e municipais que ignoraram 

ou fizeram pouco caso da doença, incitando na população, compor-

tamentos contrários àqueles recomendados pela OMS. Vale salien-

tar que diversos governos conservadores, pelo mundo, adotaram 

posturas irresponsáveis e, mesmo criminosas, diante da pandemia.  

No caso brasileiro, o presidente da república do Brasil, o capi-

tão da reserva Jair Bolsonaro, ostentou tais comportamentos desde 

o início da progressão da doença. Dentre seus feitos destacam-se  

 A recusa ao uso da máscara protetora; 

 Divulgação de informações equivocadas ou, propositalmen-

te capazes de incitar na população o desleixo pelos cuidados 

recomendados pela OMS; 

 Atribuição ideológica à existência e expansão do Covid-19; 

 Promoção e participação de eventos de aglomeração de pes-

soas; 

 Relaxamento de medidas de precaução; 

 Utilização do negacionismo da gravidade da pandemia, de-

nominando-a de ‚gripezinha‛ 

 Desprezo pelo número de cidadãos contagiados e que foram 

a óbito; 

 Colocar em dúvida os números relativos à pandemia, tanto 

de contaminados, quanto de óbitos; 

 Posicionamento contra a vacina e retirada do Brasil dos gru-

pos de pesquisa para a produção de vacina contra o Covid-

19, 

 Em 26/01/2021, estabeleceu dúvidas sobre os laudos de do-

entes e mortos pelo Covid-19; 



48 § – Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História 

 Durante o período eleitoral, (novembro de 2020), retirou dos 

sites informativos do Covid-19, dados referentes aos núme-

ros da doença; 

 Dificultou ou evitou o envio de recursos para Estados e Mu-

nicípios; 

 Realizou compras milionárias de medicamentos não reco-

mendados pela OMS (caso da cloroquina e ivermectina); 

 Transformou a vacinação em uma disputa política com go-

vernos e partidos; 

 Desestruturou programas médicos populares que teriam re-

duzido o número de doentes e o de mortos; 

 Rechaçou a possibilidade de prorrogação do auxílio emer-

gencial para as populações carentes; 

 Promoção de políticas econômicas depressivas, que aumen-

taram a pobreza e dificultaram o acesso dos mais carentes a 

recursos mínimos; 

 Estímulo da aquisição de vacinas pelo setor privado, o que 

isentaria o governo da aquisição mínima de 33 milhões de 

doses; 

 Descredibilizou instituições científicas e universitárias capa-

zes de promover a pesquisa e produção conhecimentos e 

remédios contra o Covid-19; 

 Promoção de Fake News sobre os dados da pandemia; 

 Culpabilização das oposições políticas e da mídia pelo esta-

do de calamidade provocado pela pandemia e a ausência de 

políticas públicas; 

 Estímulo à quebra dos confinamentos e lockdowns; 

 Negativa de apresentar dados dos próprios exames; 
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 Estímulo velado à promoção de carreatas e campanhas anti-

vacinação; 

 Demitiu seu ministro da saúde por defender as recomenda-

ções da Organização Mundial da Saúde (OMS), e seu substi-

tuto deixou o cargo no ministério em razão da defesa do 

presidente de um medicamento sem eficácia comprovada 

para tratar a Covid-19; 

 Tentou impedir os governos estaduais de imporem medidas 

de distanciamento social e que seu governo buscou restringir 

a publicação de dados sobre a Covid-19. 

Segundo o Made for Mind Notícias, 

Estudo anual da Human Rights Watch sobre direitos hu-

manos no mundo reserva capítulo com duras críticas ao 

governo brasileiro e diz que ele agiu de liberadamente pa-

ra minar políticas contra a pandemia. O presidente Jair 

Bolsonaro agiu deliberadamente para tentar sabotar o 

combate ao novo coronavírus no Brasil e não só minimi-

zou os efeitos da pandemia, como espalhou informações 

equivocadas sobre ela, aponta um relatório divulgado nes-

ta quarta-feira (13/01) pela ONG Human Rights Watch. 

O relatório da ONG, em sua 31ª edição, avalia a situação 

de direitos humanos em mais de 100 países – e reserva 

uma capítulo amplo, e especialmente crítico, ao Brasil e ao 

governo Bolsonaro. 

O texto destaca não apenas a falta de combate à pandemia 

por parte do governo federal, mas também o enfraqueci-

mento da fiscalização ambiental, políticas que vão contra 

os direitos das mulheres e ataques à mídia independente e 

a organizações da sociedade civil.‛ (Made for Mind Notí-

cias, 13/01/2021) 

Ao promover tais tipos de políticas e posturas o Presidente 

contribuiu para a expansão dos números de contágio e óbitos da 

pandemia, de acordo com o relatório da Ong Human Rights Watch. 

O jornal A Folha de São Paulo, em edição de 30 de dezembro de 
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2020, traz a seguinte manchete: ‘Gripezinha’, cloroquina, fim de pan-

demia: 10 informações falsas ditas por Bolsonaro sobre a Covid-19 em 

2020. O texto é de autoria de Ítalo Rômany e afirma, entre outras fa-

las do presidente: 

 E essa máscara é pouco eficaz [no combate à Covid-19] 

  [A hidroxicloroquina] não tem efeito colateral. 

 ‚O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei 

de ‘gripezinha’ a questão do Covid. Não existe um vídeo ou 

um {udio meu falando dessa forma‛. (Presidente Jair Bolsona-

ro, durante live semanal nas redes sociais, em 26 de novembro de 

2020, https://www.youtube.com). 

 ‚Se você pegar o número de mortes de janeiro a setembro do 

ano passado e janeiro a setembro desse ano *…+, se bobear t{ 

parecido‛. 

  ‚Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e res-

trições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 go-

vernadores das unidades da Federação‛. 

 ‚Após pedirem desculpas pela Hidroxicloroquina, agora a 

OMS conclui que pacientes assintomáticos (a grande maiori-

a) não têm potencial de infectar outras pessoas‛. 

 ‚40 dias depois, parece que est{ começando a ir embora a 

questão do vírus [da Covid-19+‛. 

 ‚No passado – 2009, 2010 –, tivemos uma crise semelhante, 

outro problema *de saúde+ aqui no mundo. (…) E a reação 

não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje 

em dia aqui no mundo todo‛. 

 ‚Estamos vivendo um finalzinho de pandemia‛. 

 ‚Cada vez mais o uso da Cloroquina se apresenta como algo 

eficaz‛ 

https://www.youtube.com/watch?v=S4JZj30QzIQ
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 Pelo conjunto de sua obra administrativa, diante da pande-

mia de Covid-19, o presidente passou a equivaler-se à figura 

do Ceifador, imaginada pelos medievais durante a pande-

mia da Peste Negra (Constantinopla/538, Europa, Ásia e 

Norte da África – 1347/58)  

 O caso da Pandemia de Covid-19 em Rondônia e Manaus 

Dois estados destacaram-se pelo caos no enfrentamento ao 

Covid-19 na Amazônia: Rondônia e Amazonas. Ambos se tornaram 

referência pela inconsequência das políticas públicas não adotadas, 

desrespeitadas ou ignoradas. No caso de Rondônia chamou a aten-

ção um conjunto de notícias divulgadas pela mídia local e nacional, 

quer vão desde o esgotamento de leitos em unidades hospitalares e 

de saúde em geral, ao pedido de socorro a outros estados para rece-

berem doentes que não podiam mais receber atendimento em Porto 

Velho, devido a super lotação dos hospitais, desaparecimento de 

mais de 8.000 doses de vacinas, que não recebeu nenhum tipo de 

pronunciamento governamental. Dentre as muitas notícias publica-

das destacamos: 

 Nove pacientes com coronavírus chegam de Rondônia para 

tratamento no RS. Vôo da FAB aterrissou pouco antes das 2h da 

madrugada de quarta-feira no Aeroporto Salgado Filho, (GZH 

Saúde, 27/01/2021).  

 Enfermeiro de Rondônia que acompanha pacientes com Co-

vid-19 que foram trazidos ao Paraná fala sobre acolhimento: 

'É um sentimento de gratidão' Pacientes e 10 profissionais de 

saúde de Rondônia chegaram ao Paraná na madrugada de 

terça-feira (25) para receber tratamento médico. (G1 – Para-

ná RPC, 26/01/2021). 

 Ministério questiona Rondônia sobre desvio de 8.805 doses 

de vacina. Imunizantes contra a Covid-19 seriam enviados a 

indígenas; governo diz que entregou mais que o previsto. 

(Folha de São Paulo, Coluna Fabiano mais 9, 24/01/2021). 
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 Com uma população inferior a 1.900.000 habitantes, Rondô-

nia registrou 119.336 casos de contágio e cerca de 2.149 óbi-

tos, até 17/01/2021 (Boletim diário de acompanhamento do 

Covid-19). Acredita-se que os números são subestimados.  

 Rondônia conta com uma enorme ausência de hospitais ca-

pacitados para o atendimento de internamento intensivo, 

sobretudo na parte ocidental do Estado.  

Figura 03 – Visão geral dos casos de Covid-19 em Rondônia 

Total de casos 

121.005 

121.000 

+1.669 

Recuperados 

97.983 

97.983 

+3.306 

Mortes 

2.167 

2.167 

+18 

Disponível em: https://www.google.com. Acesso em: 27/01/2021. 

Para o caso do Amazonas, a crise tornou-se ainda mais grave, 

já que Manaus é a única cidade a dispor de leitos de UTI, para os 

pacientes em estado mais grave. No entanto, quer na primeira on-

da, quer no momento atual, considerado a segunda onda do Covid-

19, Manaus chocou o mundo com as imagens da tragédia e a inape-

tência política das autoridades federais, estaduais e municipais. 

Dentre as notícias sobre o Covid-19 no Amazonas destacamos:  

 Média de mortes por Covid no AM é o dobro do pico da 

pandemia, em maio... (Folha de São Paulo, 27/01/2021) 

 Mutação do coronavírus do Amazonas: entenda o perigo da 

nova cepa, que já chegou em SP. (ISTO É – Dinheiro, 

27/01/2021) 

 Com saúde em colapso, Amazonas já tem mais de 7.500 

mortos por Covid-19. (D 24 AM, 27/01/21). 

 Covid-19 e os Povos Indígenas ‚Toda essa destruição não é 

nossa marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na 

terra‛. Plataforma de monitoramento da situação indígena 

na pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. 

(YANOMAMI, Davi Kopenawa. S/D.)  

https://www.google.com/search?bih=657&biw=1396&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk03Rz9BmrPRI7xm57MxvXtbRZ7EuGQ%3A1611877430022&ei=NkwTYJ9l283k5Q-TyKXgDw&q=corona+virus+em+rondonia&oq=corona+virus+em+rondonia&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQCjIKCAAQsQMQgwEQCjIGCAAQChADMggIABAWEAoQHjoHCAAQsAMQQzoNCAAQsQMQgwEQsAMQQzoKCAAQsQMQsAMQCjoHCAAQsQMQCjoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDUPkmWPg5YMVCaAFwAHgAgAGzAYgBug-SAQQwLjEymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwif2Iyt57_uAhXbJrkGHRNkCfwQ4dUDCA0&uact=5
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 400 reais para respirar mais quatro horas em Manaus. Pro-

motoria investiga meia centena de pacientes mortos na capi-

tal do Amazonas por falta de oxigênio nos hospitais. ‚O que 

vocês estão vendo não é nem a metade do que está aconte-

cendo‛, se indigna Érica Nogueira. (EL PAÍS. 24/01/2021. 

Reportagem de: Naiara Galarraga Gortázare Steffanie Sch-

midt.) 

 Documentos mostram que mais de 30 morreram nos dois 

dias de colapso por falta de oxigênio em Manaus. Nos dias 

14 e 15 de janeiro, falta de oxigênio nos hospitais de Manaus 

levou a cidade a um cenário de caos. (G1-AMAZONAS. 

25/01/2021).  

 Caminhões com mais de 100 mil m³ de oxigênio doados pela 

Venezuela chegam a Manaus. Atualmente, o consumo diário 

no Amazonas é de 76 mil m³. Estado sofre com falta de oxi-

gênio nos hospitais após recorde de novas internações por 

Covid-19. (G1-AMAZONAS. 19/01/2021).  

 MP pede prisão de prefeito e secretária de Saúde de Manaus 

por suspeita de fraude em vacinação. Gestores são investi-

gados por nomear médicos para, segundo a promotoria, ga-

rantir a eles o direito à vacina. (DIÁRIO DO NORDESTE. 

Reportagem de Mônica Prestes. 27/01/2021). 

Figura 04 – Visão geral dos casos de Covid-19 no Amazonas 

Total de casos 

257.606 

258.000 

+3.146 

Recuperados 
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Disponível em:https://www.google.com. Acesso em: 27/01/2021.  

As manchetes midiáticas e jornalísticas falam por si mesmas. 

O prefeito de Manaus, David Almeida, do partido Avante e sua Se-

cretária de Saúde Shádia Hussami Hauache Fraxe, e de outras 22 

pessoas, incluindo servidores municipais, empresários e médicos 

suspeitos de terem furado a fila da imunização. (Diário do Nordes-

te, 27/01/21) dão conta d corrupção e do escândalo em que vive o 

https://www.google.com/search?bih=657&biw=1396&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk03Rz9BmrPRI7xm57MxvXtbRZ7EuGQ%3A1611877430022&ei=NkwTYJ9l283k5Q-TyKXgDw&q=coronav%C3%ADrus+no+amazonas+atualiza%C3%A7%C3%A3o&oq=corona+virus+no+amazonas+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABAKMgQIABAKOgcIABCwAxBDOg0IABCxAxCDARCwAxBDOgoIABCxAxCwAxAKOgcIIxCxAhAnOgcIABCxAxAKOgoIABCxAxCDARAKOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB5QpRdYzThg-2FoAXAAeACAAaYBiAHwD5IBBDAuMTOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEKwAEB&sclient=psy-ab
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povo de Manaus, flagelado por diversas tragédias, sendo a mais re-

cente, a pandemia do COVID19. Vale lembrar que o Avante pelo 

antigo PTB, de Roberto Jeferson, partido aliado ao governo Jair Bol-

sonaro.  

Figura 05 – Mortes por Covid-19 no Brasil em 19/08/2020 

 
Fonte: https://amazonasatual.com.br Acesso em: 27/01/2021. 

Considerações finais 

Ao longo de nossa exposição procuramos mostrar o lado polí-

tico e ideológico da Pandemia do Coronavírus, sobretudo, na Ama-

zônia, com destaque para Rondônia e Manaus/AM, um estado e 

uma capital governados por aliados do presidente Jair Bolsonaro.  

 A pandemia é um mal inevitável, mas a forma politizada e 

corrompida como vem sendo tratada leva a sociedade a muitas in-

quietações e promove o descrédito dos poderes públicos. O colapso 

amazônico, certamente tem mais componentes do que os fatos atu-

ais. Mas, abrange uma tragédia socioambiental sem precedentes, a-

lém de evidenciar o descaso governamental pelos Direitos Huma-

nos de seus cidadãos. 

https://amazonasatual.com.br/mapa-da-globo-sobre-covid-19-no-amazonas-e-fake-news/
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Ao longo do período que vai do Regime Militar aos dias atu-

ais, a Amazônia vem sendo tratada, como sempre foi a periferia de 

um sistema neocolonial, cuja sub matriz é o governo do Brasil. As 

políticas adotadas parecem estar, completamente, na contramão das 

necessidades. A Amazônia cabocla e indígena deu lugar a Amazô-

nia dos garimpos, do desmatamento, da agroindústria e do tráfico 

de drogas. Os poderes públicos têm enorme parcela de responsabi-

lidade sobre os fatos que agora ocorrem há décadas. 

Entretanto, o Ceifador, coloriu com a asfixia da falta de oxigê-

nio (cianose), o vermelho do fogo que destrói florestas e mata ín-

dios, lideranças ambientais e pobres das periferias urbanas em no-

me do gado e da soja.  

Pouca coisa importa além disso. Todo mundo vai morrer um 

dia, disse o Ceifador. A pandemia, apenas apressou essa verdade. A 

política econômica de desmantelamento de qualquer projeto de sus-

tentabilidade, baseada no esgarçado molde da Escola de Chicago, 

que teve no Chile o seu modelo para a América Latina e agora refle-

te o custo de meia década de aprofundamento das diferenças socio-

econômicas mostra seu lado cruel, 400 reais para respirar 4 horas foi 

o valor imposto aos doentes agonizantes de Manaus. Em Porto Ve-

lho o caos criou um modelo de exportação de doentes e não se deu 

nenhuma informação, pelo governador CLE/PM Marcos Rocha, e-

leito pelo PSL, no rastro do presidente Jair Bolsonaro e como ele, 

agora, sem partido. 

 Tal e qual o restante da Amazônia, Rondônia sofreu uma es-

pécie de ‚matogrossização‛. Aqui se desmata e se mata, pois o que 

vale é o agronegócio e a mineração ou a produção cara e insusten-

tável de energia hidrelétrica.  

Com uma população mais reduzida do que os estados de 

Amazonas e Pará, Rondônia mostra a robustez das políticas neoli-

berais, que desprezaram saúde educação, ciência e universidade. O 

estado é um reduto político ultra conservador e neopentecostal, que 

pouco vem se preocupando com questões socioambientais. Seu 
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desmatamento é recorde e a violência que assola seus campos tam-

bém é. Neste sentido, a pandemia do Covid-19, coroa uma política 

de desprezo socioambiental implantada ainda antes da criação do 

Estado. Quantos ainda irão morrer? Que futuro tem um povo que 

perde suas referências, patrimônio e identidade? 

Assim, me parece impossível realizar uma conclusão para este 

capítulo. Estamos no meio do tsunami e, só saberemos das dimen-

sões do desastre pelos estudos futuros. No momento, luta-se para 

respirar mais um dia e viver para conhecer a História.  
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Introdução 

A racionalidade não é um patrimônio exclusivo dos alfa-

betizados, assim como o senso prático não é a única forma 

cognitiva peculiar dos analfabetos. Diante disso, a escola 

deve buscar uma maior valorização da oralidade no con-

texto do sistema formal de ensino, tendo em vista, sobre-

tudo, a insuperável interdependência entre oralidade e le-

tramento. (MARCUSCHI e DIONISIO, 2007, p. 37) 

A construção do povo do Estado de Rondônia tem procedên-

cias diversas e muito distantes. Desde o início do século XVIII a cul-

tura dos diferentes povos autóctones que ocupam ou ocupavam o 

espaço territorial onde hoje equivale aos limites geográficos, no ca-

so, gradativamente recebem interferências impactantes. ‚Por volta 

do ano de 1714, há missionários que se encontravam nos limites ter-

ritoriais de Rondônia‛ (OLIVEIRA, 2008, p. 16), afirma um eminen-

te historiador. De tal sorte, que pesquisar sobre a educação, inevita-

velmente, cabe destaque aos diversos modos de ocupação territorial 

e, neste aspecto, aponta o debate para os territórios da Educação es-

colar; Nóvoa (1995) sugere que a formação do professor deve esti-

mular o desenvolvimento da visão crítica e reflexiva, que lhes for-

neça os meios de aprimoramento do pensamento e das suas práticas 

autônomas. 

O Estado que hoje recebe o nome de Rondônia é um berço das 

mais variadas e diversas culturas. Com certeza não foi nada pacífico 

o encontro histórico de cada um desses povos que ao ‚acolher‛ ou 

ao ser acolhido entravam em conflitos. E o resultado desse conflitu-

oso encontro de povos e culturas, herdamos uma cultura miscige-

nada que ainda carece de um elemento aglutinador simbólico que 

identifique o povo dessa terra. Enquanto isso, permanece velado e 

discreto o conflito resultante da ocupação de um mesmo espaço fí-

sico geográfico com várias culturas e povos tanto dos autóctones 

que já moravam aqui, quanto dos que também vieram ganhar suas 

vidas por aqui nessas bandas da floresta amazônica. 
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Os desajustes oriundos da imposição de um discurso lingüís-

tico sobre outros diversos, que representam formas reais e vitais de 

visões de mundo, concebem presente a miscigenação e desembo-

cam na escola. Antes de qualquer tentativa de propostas para res-

ponder a essa situação, faz-se mister, que os educadores da escola 

conheçam essa situação histórica e também qual é o fundamento da 

discriminação lingüística que gera miséria de uns em detrimento da 

riqueza de outros e ainda destroem o meio ambiente 

Rondônia e a diversidade linguística 

Rondônia, o ícone das diversidades etno-socio-linguistico-

cultural. Ainda, em meados do século XVIII, chegaram via às fontes 

do Vale do Guaporé, os dissidentes de quilombolas provenientes do 

Quilombo de Cuiabá. Esses bravos e corajosos negros e negras, le-

vantaram-se contra os seus senhores e desceram margem a dentro 

do Vale do Guaporé formando arraias e em seguida povoados. Até 

hoje estão as marcas desses migrantes com seus costumes religio-

sos, na culinária, nos sotaques e etc. Para a educação, o registro é 

exorbitante, pois as primeiras professoras de Rondônia (anacroni-

camente falando), ao passo que naquele tempos idos da década de 

30, o Estado de Rondônia nem existia. 

Quando os negros aqui chegaram, por razões sócio-politico-

opressoras, já habitavam essa terra os autóctones. Essa população 

dividida em inúmeros povos, cada um com sua cultura, modos e 

em várias línguas diferentes possuíam seu distintivo simbólico que 

os tornavam uma grande nação. Depois de várias investidas cruéis, 

colonizadoras de características típicas no modus faciendi de proce-

dência européia, segundo Walsh (2009), essa população foi sendo 

dizimada e perturbada, inclusive em seu coração latente que é a sua 

língua foi-se entrando em óbito. 

Contudo, mesmo que a educação oficial, ainda nem reparou 

os danos e nem desenvolve políticas públicas escolares educacio-

nais pra resgatar sua cultura, eles insistem em viver e sobreviver.  
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Portanto, seria realmente um absurdo esperar uma formu-

lação de um ideal educacional, do ponto de vista da ordem 

feudal em vigor, que considerasse a hipótese da domina-

ção dos servos, como classe, sobre os senhores da bem-

estabelecida classe dominante. (MESZÁROS, 2008, p. 26) 

São inúmeros povos, mesmo com uma população compara-

velmente minúscula do que era quando foram inicialmente desres-

peitados pela civilização colonizadora de cunho européia, ainda 

habitam em Rondônia e fazem ser reconhecidos em todas as partes 

do Estado. 

Depois da primeira e da segunda fase do Ouro com início na 

década de 1730, dezoito anos depois, em razão da descoberta de 

minas auríferas no rio Corumbiara, já em território atualmente ron-

doniense (OLIVEIRA, 2008, p, 16), a Coroa Portuguesa funda a Ca-

pitania de Mato Grosso e executa uma intensa política de povoa-

mento ao longo dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira. Nesta estei-

ra, vale destacar que em 1759 é erguido o Forte N. S. da Conceição, 

localizado na margem direita do Guaporé, próximo a confluência 

com o rio Baures, segundo informa Oliveira (2008). No final do sé-

culo XIX, chega em cena a época da borracha. E ‚Rondônia‛ acolhe, 

novamente por questões de ordem sócio-político-opressoras, os 

‚soldados da borracha‛. Migrantes, em sua maioria, provenientes 

de vários Estados do Nordeste, tinham a missão de explorar o Latex 

para fortalecer a economia do Brasil, e para esses miseráveis, servia 

como forma de sobrevivência. 

Os soldados da Borracha, além de Rondônia também povoa-

ram o Acre. Esses destemidos homens vieram e chegaram nessa ter-

ra sem sua família, assim de modo expressivo eles em região fron-

teiriça constituíram família com as bolivianas. Essa situação é muito 

verificável, sobretudo na região de Guajará-Mirim em Rondônia. O 

encontro de povos etnolinguísticos culturais diferentes, agora em 

terra estrangeira, e mais sem condições econômicas razoáveis para 

garantir a sobrevivência. Desde o inicio dessa miscigenação esse 
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povo enfrenta o preconceito de inferioridade, inclusive passado 

despercebido pela educação escolar. 

A migração não terminou, final da década de 70 do século 

passado, veio a leva de ‚sulista‛. Como forma de esvaziar as regi-

ões Sul, Sudeste e Nordeste do país, gaúchos, paranaenses, catari-

nenses, mineiros, baianos, capixaba e nordestinos se arraigaram e já 

soltaram suas raízes em Rondônia. Com o slogan de desenvolvi-

mento, invadiram a mata e a destruíram praticamente tudo do e-

cossistema. 

Com esse cenário brevemente descrito é imprescindivel 

um pensamento dominante, que mais uma vez transforma 

os outros em dominados. A educação é esse filtro que as-

simila tudo e também, um funil que injeta determinado 

pensamento a partir da linguagem. Ancorado na sua lin-

guagem, a escola estabelece o certo e o errado, impondo 

uma linguagem padrão sem atenção, não raras vezes, as 

minorias que habitam essa terra e precisam sobreviver. (...) 

estamos entendendo currículo como as experiências esco-

lares que se desdobram em torno do conhecimento, em 

meio a relações sociais, e que contribuem para a constru-

ção das identidades de nossos/as estudantes. Currículo as-

socia-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos de-

senvolvidos com intenções educativas. (MOREIRA; 

CANDAU, 2007, p. 18) 

De forma urgentemente a escola enquanto instituição de cré-

dito legal e moral perante o povo onde está inserida, deve tomar 

consciência do seu papel fundamental em oportunizar os necessá-

rios instrumentos de sobrevivência aos indivíduos do grupo social. 

Tanto a elaboração do instrumento de sobrevivência e o seu desve-

lamento passa pela linguagem, afinal a linguagem é o melhor ins-

trumento democrático que a humanidade pode contar. 

O trabalho interdisciplinar se apresenta como uma neces-

sidade imperativa pela simples razão de que a parte que 

isolamos ou arrancamos do contexto originário do real pa-

ra poder ser explicada efetivamente, isto é, revelar no pla-
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no do pensamento e do conhecimento as determinações 

que assim a constituem, enquanto parte, tem que ser expli-

citada na integridade das características e qualidades da 

totalidade. (FRIGOTTO, 1995, p. 33) 

Desse modo, ainda que exploratório bibliográfico, essa seção 

se propõe a apresentar os pontos fundamentais da missão da Edu-

cação e levantar quais problemas há no modus facienti da Escola em 

Rondônia, em especial, em Guajará-mirim. Sem titubear, destaca-se 

para a atenção emanada dos diversos signos linguísticos.  

Entender a práxis como ‚um movimento operacionalizado si-

multaneamente pela ação e reflexão‛ (GHEDIN, 2005) resulta o en-

tendimento de que currículo não são apenas conteúdos programáti-

cos, processos avaliativos e planos pedagógicos, ele pode ser toma-

do como um conjunto de processos e sujeitos, dessa forma a palavra 

de Moreira e Candau (2007) são complementos a este pensar,  

(...) estamos entendendo currículo como as experiências 

escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 

em meio a relações sociais, e que contribuem para a cons-

trução das identidades de nossos/as estudantes. Currículo 

associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos de-

senvolvidos com intenções educativas. (MOREIRA; 

CANDAU, 2007, p. 18) 

Quem sabe, buscam-se práticas que propiciem a formação 

humanista e crítica do estudante, que o estimulem à reflexão sobre 

o mundo, os sujeitos e suas histórias, sua singularidade e identida-

de. Nessa esteira, deve-se, também, criar espaço de vivência e culti-

vo de sensibilidades, emoções e sentimentos humanos, como expe-

rienciar situações em que se reconheçam as outras linguagens 

(MARCUSHI; DIONISIO, 2007). 

Olhando por uma fresta, é possível observar no universo das 

políticas de currículo que há a legitimação de certos discursos em 

detrimentos de outros, na perspectiva de Foucault (1996) , muitas 

vezes favorecida pela associação desses textos com matrizes de 
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pensamento que circulam em diferentes grupos sociais e mesmo 

nos meios educacionais. 

A posse da linguagem como forma de status social: lugar do confronto 

entre o opressor e oprimido 

Com certa facilidade, é possível perceber a fragilidade e sub-

missão de um povo ou de uma pessoa, quando não se expressa n 

sua própria identidade social. Assim como é verificável a força e a 

resistência de um povo ou de uma pessoa quando se expressam na 

proximidade daquilo que os identifica. O vácuo entre o que se ex-

pressa e aquilo que identifica o sujeito (coletivo ou pessoal) que se 

expressa torna-se um espaço facilitador à submissão e a degrada-

ção. Tanto a emancipação quanto a submissão passam pelo viés da 

palavra. A diferença consiste no modo de ter acesso à significação, à 

palavra. Enquanto a emancipação é resultado da expressão do que 

se é, a submissão é resultado da significação imposta como verdade 

para dominar. A educação aporta um discurso agregado a palavra, 

especialmente escrita, e é entendida como o meio que destaca a pes-

soa do biológico. Em outras palavras, é aquela que possibilita o a-

cesso ao significado coletivo e pessoal. Frente a essa questão, cabe 

questionar à educação: o que importa para a identidade pessoal 

e/ou coletiva é o acesso aos conhecimentos oficiais ou ao conheci-

mento das inquietações ordinárias? 

É possível refletir que variedade culta, não culta, escrita e ora-

lidade, formalidade e informalidade, todas elas se entrecruzam em 

possíveis teias; nessa acepção, o modelo adotado pelas gramáticas 

normativas não procura refletir a complexidade linguística. 

(MARCUSCHI; DIONISIO, 2007). 

Do ponto de vista histórico, desde os tempos antigos, os ro-

manos dividiam os povos entre ‚romanos e b{rbaros‛. O critério 

que lhes respaldava, consistia que os bárbaros eram aqueles que 

não falavam latim e os romanos eram os que falavam o latim. Mui-

tos povos, mesmo vivendo em Roma, eram considerados bárbaros, 
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os sem fala, os sem direito, os sem voz. Esses ‚sem fala‛ eram alija-

dos de todas as formas de cidadania romana. A fala, ou falar a voz 

do dominador era essencial para se colocar em princípio de aquisi-

ção de direitos e automaticamente a perca de identidade originante 

em detrimento da ausência de sua própria fala. A não-fala era taxa-

da como carente de direitos, i. é, de sua própria identidade. 

As reflexões de Bakhtin (1995) sugerem que se deve compre-

ender a realidade como essencialmente contraditória e em perma-

nente transformação. ‚Entre os gregos — escrevia Fenelon — tudo 

dependia do povo e o povo dependia da palavra‛ (GUSDORF, 

1998, p. 15), Gerges Gusdorf toma como princípio a palavra — o 

povo e o poder. Hoje, continua, a posse da palavra faz a pessoa. A 

palavra dominante é excludente, não congrega, apenas revela um 

‚arame farpado‛ que cerca o poder. Esse fato não permite o acesso 

de sujeitos à palavra e, concomitantemente, não possibilita à pessoa 

dizer o próprio discurso, dizer a própria fala. Esse indivíduo que 

não fala a palavra do dominante, nem se encontra na posse de sujei-

to que domina nem se encontra na sua própria identidade, o que é o 

pior. Ele é trapaceado, iludido e com isso, mora longe de seu ser. 

Quem não fala a palavra que lhe significa não é sujeito, é dominado 

primeiro pelas formas discursivas veladas, cerceando a liberdade. A 

sua palavra pode ser aquela que os outros disseram, aquela que lhe 

ensinaram ou lhe obrigaram algumas vezes a crer e se expressar. 

O que é ser portador da própria fala? A pessoa para tornar-se 

sujeito da própria fala, tem que tomar conhecimento dos sistemas 

de significação, através do signo linguístico, ela precisa saber mais 

ainda que os processos de atribuição de significados já habitados na 

sua compreensão envolvem componentes ideológicos, conforme as-

sinala Bakhtin (1995). 

A palavra como caminho de emancipação do sujeito, no caso, 

exige um processo que o sujeito verbalize e se expresse na lingua-

gem que o significa. Nesse processo comunicativo, implica que a-

quele que fala seja inserido num caminho de aprendizado para falar 
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e identificar pela fala o que são as coisas que lhes rodeia e o que ele 

mesmo é. Cabe à educação, a responsabilidade desse processo para 

a aquisição da posse da linguagem. De tal sorte, que a educação, ao 

invés de inserir a linguagem dos outros ao educando, deve, antes 

de mais nada, fazer-lhe perguntas difíceis para que ele mesmo en-

contre respostas através da verbalização socializada no eu-tu, de-

sembocando na esfera do nós. O que na verdade é um voltar a fonte 

da educação no berço filosófico grego, a partir da maiêutica socráti-

ca. 

A concepção de língua como atividade sociointerativa, prove-

niente da Linguística do Texto, institui-se como uma unidade lin-

guística, valorizando a língua em contextos naturais e reais 

(MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2007). Desse modo, o texto passa a ser 

visto como espaço para as manifestações linguísticas produzidas 

por sujeitos concretos, em situações concretas, sob determinadas 

condições de produção. O que se visa, então, é descrever e explicar 

a (inter)ação humana por meio da linguagem, a capacidade que tem 

o ser humano de interagir socialmente por meio de uma língua 

(BAKHTIN, 1995). 

A educação apresenta-se de modo primordial para afirmar a 

linguagem do dominador ou emancipar o sujeito oportunizando-

lhe a posse da linguagem que responda as necessidades de comuni-

cação social de seu grupo cultural. A educação e, por sua vez, a a-

quisição da linguagem não existe sem duas figuras fundamentais: 

professor e aluno. Embora, essa relação milenar vem, com certeza, 

se modificando ao longo do tempo. Ainda assim, a educação e a 

maneira de educar realizada pelos professores em geral, passam 

uma imagem de alguém que tem a missão de transmitir conheci-

mentos aos alunos e pune aqueles que não aprendem. 

E, de fato, o papel da educação é oportunizar o acesso ao co-

nhecimento. No entanto, o que se prioriza é o conhecimento oficial: 

geografia, artes, matemática etc. À margem fica descartada pedago-

gicamente a oportunidade da pessoa ter acesso ao conhecimento 
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ordinário. E, é justamente a falta de oportunidade de resposta as 

indagações do dia-a-dia do educando que ele não assimila o conhe-

cimento oficial, ou funciona também como fuga de auto-afirmação, 

a obsessão por um ou por outro conhecimento oficial, inviabilizan-

do o acesso à palavra que ele aporta. Com isso, a educação pode ser 

tudo, menos a oportunidade de torná-lo livre e sujeito emancipado 

responsável pela sua vida e a vida da polis, ou seja, firmar-se na i-

dentidade cultural. 

E da relação da aquisição do conhecimento oficial com a aqui-

sição do conhecimento ordinário que gera a emancipação do sujeito 

que possui significado, que possui a palavra que lhe expressa. No 

entanto, é a prioridade ao conhecimento ordinário que faz o sujeito 

emancipado. Pois, o que importa não são os saberes que a educação 

mediante seus tutores oficiais, os professores supostamente ensi-

nam, mas o que importa, é o educando que, sendo oportunizada pe-

lo educador (a), apreende um mundo e se aprende nesse mundo. 

Sobressaindo, desta feita, o educando como portador da fala, isto é, 

sujeito emancipado. O professor, antes de mais nada, é alguém que 

cuida e esclarece sobre as veredas vitais e existenciais. Os saberes 

vêm na medida que a criança vai desvelando sua fala, ou seja, na 

medida que responde o que são as coisas que lhe rodeiam e o que é 

ele mesmo. 

Na história humana a posse da língua significou a garantia de 

um excelente instrumento de luta para não ser vencido e sobrevi-

ver. Em sociedades capitalistas a sobrevivência requer mais que a 

posse da linguagem, mas a derrocada do esquema dos meios de 

produção que gera o lucro e estão nas mãos dos donos do capital 

que compram a força do trabalho das classes dominadas que não 

possuem os meios de produção. A propósito: 

As desigualdades sociais têm, pois, origens econômicas, e 

nada tem a ver com desigualdades naturais ou de dom, 

aptidão ou inteligência. De tal maneira, que são as desi-

gualdades sociais que são responsáveis pelas diferenças de 

rendimento dos alunos na Escola. (ARANHA, 1989, p. 68) 
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A estrutura social que emana das sociedades capitalistas ba-

seadas na posse dos meios de produção engendra as diferenças lin-

guísticas entre subgrupos de uma mesma sociedade. Desses sub-

grupos, aquele que domina os meios de produção, faz prevalecer 

seus modos, costumes, valores, conceito, a sua cultura. De tal sorte, 

que a linguagem dominante é sempre aquela dos detentores dos 

meios de produção e dos serviços e, na dimensão oposta, no caso, 

todas as expressões culturais, inclusive, das outras línguas que não 

as dos donos do poder são estigmatizadas como inferiores. 

A escola e a interculturalidade 

É legítimo que haja para cada grupo cultural das sociedades 

modernas capitalistas, um modo próprio de se expressarem na lin-

guagem. Pois, a linguagem se faz a partir da necessidade de comu-

nicação dos membros dos grupos. Doutra forma, torna- se um ab-

surdo sem precedente quando uma forma padrão que é própria de 

um grupo se comunicar e responder às suas necessidades funda-

mentais passa a ser arbitrariamente obrigada aos membros dos ou-

tros grupos culturais acatarem uma linguagem que não responde as 

suas fundamentais necessidades. Para Foucault (1996), toda socie-

dade controla e seleciona o que pode ser dito numa certa época, 

quem pode dizer e em que circunstâncias, como meio de filtrar ou 

afastar os perigos e possíveis subversões que daí possam advir. 

Nas palavras oportunas de Magda Soares, 

A linguagem dominante velada a serviço das classes do-

minantes, privilegiadas garantem um padrão linguístico 

que usam os dominadores e quer ver usados, e a lingua-

gem das camadas populares, que essa escola censura e es-

tigmatiza, é uma das principais causas do fracasso dos a-

lunos pertencentes a essas camadas, na aquisição do saber. 

(SOARES, 1997, p. 39) 

A escola, portanto, é a âncora para garantir a sobrevivência da 

espécie humana nos subgrupos humanos das sociedades capitalis-

tas modernas, mas ela vem prestando um verdadeiro desserviço 
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quando outorga o direito de uma linguagem da cultura dominante 

do grupo que tem o domínio do capital. Obriga de fato e de verda-

de a todos a se adaptarem a linguagem dominante com o slogan da 

sobrevivência. Com isso, obriga todos os membros dos outros gru-

pos culturais a falarem a palavra que não são deles, não se emanci-

pam e se tornam presas fáceis do grupo da cultura dominante: 

(...) é preciso se atentar para o fato de que o currículo não é 

neutro; ao ser veículo de conhecimentos selecionados, ele 

se liga ao poder, à homogeneização ou diferenciação da 

escola e por isso os educadores precisam estar alerta às su-

as implicações sociológicas e culturais quando de sua es-

truturação. (OLIVEIRA, 2008, p. 545) 

O currículo não é uma organização imparcial, técnica, é uma 

construção política da instituição escolar com reflexos diretos em 

todos os envolvidos, norteador das ações pedagógicas, do trabalho 

docente, é o currículo ‚o coração da escola‛, como denominaram 

Moreira e Candau (2007). 

Riscos e alternativas da e na escola 

Se a educação se firma e é entendida enquanto transmissão de 

conhecimentos oficiais, falta ao sujeito o acesso a significação deli-

berada, isto é, quem deliberou sobre os significados que atribui so-

bre as coisas e a ele mesmo. O sujeito emancipado aquele que traz 

ao crível da razão (consciência), o conjunto de signos interiores e ex-

teriores é capaz de atravessar a palavra que outros lhe disseram e 

ser responsável pelo significado que se atribui como ser no mundo. 

O que aqui denominamos de conhecimento ordinário refere-se ao 

signo interior que cada pessoa codificou, que por sua vez, é articu-

lado com o signo exterior, a ideologia. E o signo interior encontra 

seu respaldo não enquanto é uma realidade de uma coisa, mas en-

quanto uma realidade semiótica. ‚A semiótica est{ relacionada a 

sistemas de comunicação‛ (LYONS, 1987, p. 13).  

Como se oferecem a nossa observação, ao nosso estudo o 

psiquismo, Os signos interiores? Em sua forma pura, o 
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signo interior, isto é, a atividade mental, é acessível apenas 

à introspecção. (...) na realidade, o objeto da introspecção é 

o signo interior, que pode também, por sua natureza, ser 

signo exterior. O discurso interior pode, igualmente, ser 

exteriorizado. (...) a introspecção, enquanto tal, segue uma 

orientação que vai do signo interior ao signo exterior. Por 

isso, a própria introspecção é dotada de um caráter ex-

pressivo. Ela constitui para o indivíduo, a compreensão de 

seu próprio signo interior. A atividade mental não é visí-

vel nem pode ser percebida diretamente, mas, em com-

pensação, é compreensível. (BAKHTIN, 1995, p. 61) 

É necessário que a pessoa saiba qual é a significação que a 

sustenta, a palavra que a expressa e a partir dela significa as coisas e 

a ela mesma. É legitimo, portanto, indicar que o nobre papel da e-

ducação é tornar possível à pessoa que ela seja conhecedora do sig-

nificado que atribui as coisas mediante o critério voluntário delibe-

rativo. Diferenciando-se, portanto, da pessoa que se desvela a si 

mesma no mundo pelo processo de organizar-se a partir da palavra 

que outros lhe disseram. Indica o lingüista renomado em que me-

dida o falante absorve e materializa-se na linguagem. ‚A linguagem 

dominante de um tempo é sempre a linguagem dos dominantes‛ 

(CHOMSKY, 2007, p. 32). 

Considerações finais 

Deve ser muito criterioso o processo de tomada de consciên-

cia da significação ou seja, atribuição de significados dada pelo su-

jeito que fala. O limite da significação própria do signo interior e 

aquela já materializada numa ideologia é muito sutil e, estão diale-

ticamente se interagindo. A rigor, a identidade pessoal, implica a-

travessar a significação, tanto interior e exterior, e atingir o nível de 

sujeito emancipado que expressa sua própria palavra e se expressa 

nela. Para Bakhtin: 

Originariamente, a palavra deve ter nascido e se desen-

volvido no curso do processo de socialização dos indiví-

duos, para ser em seguida, integrada ao organismo indi-
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vidual e tornar-se fala interior. (...) Não há signo exterior 

sem signo interior. Desta maneira, existe entre o psiquis-

mo e a ideologia uma interação dialética indissolúvel: o 

psiquismo se oblitera, se destrói para se tornar ideologia e 

vice-versa. O signo interior deve libertar-se de sua absor-

ção pelo contexto psíquico (biológico e biográfico), ele de-

ve parar de ser experimentado subjetivamente para se tor-

nar signo ideológico. O signo ideológico deve integrar-se 

no domínio dos signos interiores subjetivos, deve ressoar 

tonalidades subjetivas para permanecer um signo vivo e 

evitar o estatuto honorífico de uma incompreensível relí-

quia de museu. (BAKHTIN,1995, p. 64) 

A tensão intrínseca que existe no estrato da construção do fa-

lante, do eu segundo Bakhtin, cria uma também concreta relação 

dialética entre o que é construído no falante com o que está posto 

na cultura onde ele est{ imerso. ‚O eu só existe numa relação com o 

outro, mergulhando ao fundo de si mesmo, o homem encontra os 

olhos do outro ou vê com os olhos do outro‛ (BAKHTIN, 1997, p. 

328). 

Ao valorizar essa interação dialógica o aluno não é mais um 

agente passivo e apenas receptivo, mas um sujeito que age e pelo 

seu discurso se faz ouvir. Assim, aporta-se consigo um poder pos-

sível para recriar-se no seio de outras vozes e encontrar, ou melhor, 

identificar e tecer a sua própria voz.  

De tal maneira, que urge a criação de uma escola que suponha 

uma ação compartilhada. É preciso que surjam outras vozes, justa-

mente, porque de acordo com Bakhitin (1995) um orador que escuta 

apenas sua própria voz paralisa sua enunciação. Destrói o vínculo 

dialógico com sua audiência, restando inútil a sua intervenção. Para 

que nossa interlocução se efetive é preciso que a minha palavra se 

oponha a sua contra-palavra. 

Essa é a essência da compreensão, no qual o já dito será agora 

enriquecido e completado pelo dito do outro. Ao tempo, que cria-se 

um processo humanizante também faz um processo educacional 
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onde as vozes ali integradas sejam ecoadas e materializadas no te-

cido social. 
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O INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL: 

ENTRE A FLORESTA, O AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO 

Luan Casarin 

 

Resumo: O texto busca apreender a trajetória dos integrantes do IBDF, 

seus interesses e as disputas dos projetos que estavam em jogo. Para tanto, 

é de fundamental importância entender o Estado enquanto relação de con-

flitos entre frações distintas de classes, e não meramente como um órgão 

regulador que visa o bem comum, ou ser visto como instrumento de uma 

classe dominante. O conceito de Antonio Gramsci de Estado Ampliado foi 

suma importância para perceber a articulação na sociedade civil para al-

cançar a hegemonia na sociedade política. A expansão agrícola e desen-

volvimentista sofrerá oposição dos setores conservacionistas. A contradi-

ção entre o desenvolvimento e a floresta irá percorrer por todo período de 

existência da autarquia. 

Palavras-chave: Amazônia; Conservacionismo; Desenvolvimento; Estado; 

Floresta  

Introdução 

O presente artigo surge como resultado final da participação 

no Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), sob orien-

tação do Professor Dr. Antônio Cláudio Rabello, no âmbito do De-

partamento de História da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). A pesquisa centrou-se no Instituto Brasileiro de Desenvol-

vimento Florestal (1967-1989) com o objetivo de mapear os agentes 

institucionais que atuaram na formulação da política ambiental bra-

sileira. Antes de abordarmos especificamente o órgão estatal, faz-se 

necessário a contextualização que permeia a noção de desenvolvi-

mento, aspecto central no contexto histórico estudado. 

                                                      

 Acadêmico de História – UNIR. 
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Conforme Gustavo Esteva, em Dicionário do desenvolvimento: 

guia para o conhecimento como poder, 

O desenvolvimento ocupa o centro de uma constelação 

semântica incrivelmente poderosa. Não há nenhum outro 

conceito no pensamento moderno que tenha influência 

comparável sobre a maneira de pensar e o comportamento 

humanos. Ao mesmo tempo, poucas palavras são tão ine-

ficazes, tão frágeis e tão incapazes de dar substância e sig-

nificado ao pensamento e ao comportamento. (ESTEVA, 

2000, p. 61) 

A partir da linguagem coloquial que tinha por significado o 

desenrolar de potencialidades e estágios de objetos ou de organis-

mos, as interpretações iniciais de desenvolvimento estiveram inici-

almente entrelaçadas à biologia. Como afirma Esteva (2000, p. 62), 

‚(...) o desenvolvimento, ou a evolução dos seres vivos, referia-se ao 

processo através do qual organismos atingiam(...) a forma natural 

daquele ser‛. A partir do século XIX, sobretudo pela influência da 

teoria de Darwin, desenvolvimento e evolução passaram a ser utiliza-

dos enquanto sinônimos pelos cientistas. A popularização do con-

ceito foi tamanha no século XIX que ‚entre 1875 e 1900, títulos de 

vários livros publicados em inglês faziam referência ao desenvolvi-

mento da constituição de Atenas, do romance Inglês, do sistema de 

transporte‛ (ESTEVA, 2000, p. 63). As múltiplas met{foras e aplica-

ções do termo foram passíveis de críticas ainda antes do Séc. XX.  

Após esta breve contextualização, o que nos interessa é a mu-

dança substancial que o termo irá ganhar no pós Segunda Guerra 

Mundial. Na posse do Presidente Truman em 1949 o seu discurso 

inaugurou uma ‚nova era‛:  

É preciso que nos dediquemos a um programa ousado e 

moderno que torne nossos avanços científicos e nosso 

progresso industrial disponíveis para o crescimento e para 

o progresso das áreas subdesenvolvidas. o antigo imperia-

lismo – a exploração para lucro estrangeiro não tem lugar 

em nossos planos. O que imaginamos é um programa de 
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desenvolvimento baseado nos conceitos de uma distribui-

ção justa e democrática. (ESTEVA, 2000, p. 60, grifo nosso) 

Sendo assim, a hegemonia estadunidense acabava por ‚inau-

gurar‛ os países subdesenvolvidos, e estes deveriam ter por modelo 

a potência mundial que ‚chegou‛ na ‚etapa histórica desenvolvi-

da‛. Após a aproximação Brasil-EUA, materializada sobretudo no 

imediato pós Segunda Guerra, tivemos as primeiras interpretações 

(em termos do novo significado enunciado por Truman) em relação 

ao atraso econômico brasileiro:  

(...) foi o trabalho elaborado pela Comissão Mista para o De-

senvolvimento Brasil – Estados Unidos, estabelecida em de-

zembro de 1949. Sua principal contribuição foi a elabora-

ção do conceito de pontos de estrangulamento como ele-

mento de identificação de áreas prioritárias de desenvolvi-

mento. (FARO, 1991, p. 55) 

Dentro desta perspectiva o Brasil entrava na década de 50 

preocupado em recuperar o seu atraso econômico. O Estado seria o 

responsável pelo arranque produtivo no país e a indústria seria o 

carro-chefe da economia ‚nacional‛. A campanha de Juscelino Ku-

bitchek, ‚50 anos em 5‛ evidencia a cristalização ideológica do de-

senvolvimento na política nacional e dos rumos do país. A massiva 

industrialização do Brasil na década de 50, principalmente median-

te a capital estrangeiro, foi responsável pelo crescimento, em certa 

medida, da preocupação conservacionista no Brasil.  

Formulações mais próximas do moderno discurso conser-

vacionista só aparecem no Brasil nos finais do século XIX e 

princípios do XX. Podemos dizer que as preocupações e 

mobilizações que levaram à adoção de leis de proteção à 

natureza e principalmente à criação dos primeiros parques 

nacionais, na década de 1930, espelhavam conceitos caros 

aos modernos conservacionistas. (FRANCO, 2009, p. 60)  

O ‚moderno discurso conservacionista‛, explicitado por José 

Franco, refere-se a duas principais correntes ambientais que surgi-

ram em fins do Séc. XIX e início do Séc. XX: O preservacionismo de 
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John Muir (1838-1914) e o conservacionismo de Gifford Pinchot 

(1865-1946). A primeira está relacionada a constituição e dissemina-

ção de parques nacionais, ‚a intenção era preservar para a posteri-

dade áreas dotadas de grande beleza natural em seu estado selva-

gem‛ (FRANCO, 2009, p. 66). J{ os conservacionistas tinham por 

princípio a exploração racional dos recursos, como as florestas, o so-

lo, e a água. Conservar é evitar desperdícios para a utilização futura 

dos recursos.  

Sob influência estrangeira, sobretudo da IUCN, entidades 

conservacionistas começavam a se articular no Brasil na década de 

50. ‚A FBCN *Fundação Brasileira para Conservação da Natureza ] 

foi fundada em agosto de 1958, no Rio de Janeiro, por um grupo de 

idealistas (...) A preocupação era se antepor ao desenvolvimentismo a 

qualquer custo‛ (URBAN, 1998, p. 299). A FBCN foi fundada por 

cientistas naturais e engenheiros agrônomos, sendo boa parte fun-

cionários de Estado. Suas atuações eram realizadas mediante a 

Lobby, não existindo mobilizações populares em relação a proteção 

da natureza. Até 1966 a FBCN detinha pouca mobilização enquanto 

sociedade civil, mas seus integrantes fundadores, sobretudo em re-

lação à Victor Abdennur Farah, exerceram forte influência na co-

missão do Código Florestal de 1965 e na criação de Parques Nacio-

nais durante os governos de JK e JQ. A partir de 1966 a FBCN pas-

sou por uma restruturação capitaneada pelo José Cândido Melo de 

Carvalho, que inclusive se inspirou nas próprias estruturas de fun-

cionamento da União Internacional para a Conservação da Nature-

za (IUCN).  

Como antecedente da criação do IBDF temos o próprio Códi-

go Florestal, e principalmente, a Lei de Incentivos Fiscais de 1966. O 

incentivo fiscal foi o principal instrumento de reflorestamento, já 

que permitia o abate de 50% no Imposto de Renda para pessoas ju-

rídicas e 100% para pessoas físicas. A conservação/preservação da 

natureza no Brasil estava subordinada ao carro chefe do Instituto: o 

reflorestamento de espécies comerciais para o abastecimento inter-

no e externo. O Desenvolvimento para a Ditadura Civil-Militar signi-
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ficava o aumento produtivo e comercial do setor florestal brasileiro. É 

neste contexto que se dará as disputas internas no órgão.  

Rumo ao desenvolvimento: em busca de divisas no exterior 

A pesquisa foi operacionalizada principalmente a partir do 

acervo da Hemeroteca Nacional Digital, sendo analisados as maté-

rias jornalísticas em um recorte que vai de 1960 até o final de 1989. 

A nível nacional, o IBDF foi analisado a partir das informações con-

tidas no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. Tratando-se da Ama-

zônia, as informações foram obtidas através do Jornal do Commercio 

do Amazonas e do Jornal o Alto Madeira em Rondônia. A pesquisa 

centrou-se tanto nas informações que permeavam o órgão, bem co-

mo na trajetória de seus presidentes, Secretários, Diretores, Delega-

dos e suas respectivas relações no âmbito da sociedade civil. 

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal foi criado 

em 1967, assimilando para sua estrutura o Instituto Nacional do Pi-

nho, o Departamento de Recursos Naturais Renováveis e o Instituto 

Nacional do Mate. Neste primeiro momento, o primeiro presidente 

do IBDF, o General Sylvio Pinto Luz1 foi o condutor da hegemonia 

do Instituto Nacional do Pinho no recém criado órgão.  

Alceo Magnanini2 era a principal força conservacionista na 

autarquia, ‚(...) uma pequena estrutura, dentro do IBDF, tratava de 

manter a chama do antigo DRNR. Era o Departamento de Pesquisa 

e Conservação da Natureza‛ (URBAN, 1998, p. 107). Ainda seguin-

do os relatos obtidos por Tereza Urban de Alceo Magnanini:  

O pior da fusão ficou comigo (...) todas as pesquisas flores-

tais e a conservação da natureza ficaram nesse departa-

mento, que tinha exatamente duas pessoas (...). Fiz uma 

proposta de contratação (...) para dar conta de tudo, preci-

                                                      
1 Militar de carreira. Desempenhou antes da criação do IBDF a função de presidente do 
Instituto Nacional do Pinho. 
2 Agrônomo, especializado em Ecologia e Conservação da Natureza. Também atuou na 
organização do Código Florestal de 1965. 
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sava praticamente de 1200 pessoas: consegui contratar du-

as, uma delas era a Maria Tereza. (URBAN, 1998, p. 127-

128) 

O IBDF se consolidava enquanto o instituto dos incentivos 

fiscais. O desenvolvimento florestal sobrepujava qualquer noção de 

preservação/conservação devido a sua herança institucional/pessoal 

voltada para a produção/exportação de madeiras. É sobretudo com 

a articulação do agrônomo Magnanini, convidado por José Candido 

Melo Carvalho em 1966 para ser diretor da FBCN, que foi possível a 

aproximação entre o IBDF e a entidade conservacionista.  

Ainda no final da década de 1960 foi anunciado pelo Ministro 

da Agricultura Ivo Arzua a elaboração da Carta de Brasília, cujo ob-

jetivo residia na ‚política nacional de incremento | agricultura‛. Os 

objetivos expressados na carta para a região Norte referem-se a sua 

capacidade produtiva em relação a madeira.  

A implementação de uma ‚Política Florestal Racional‛ para a 

exploração da Amazônia é vista como oportunidade de expansão 

no mercado internacional devido aos constantes conflitos bélicos e 

políticos nos dois maiores fornecedores de madeira ao mercado 

mundial: África e Ásia. Os incentivos, pesquisas e controle da ex-

ploração da Amazônia foram definidos como função do IBDF. A he-

terogeneidade das espécies de madeira na região amazônica é tida 

como um empecilho econômico e produtivo, ficando assim, estabe-

lecido o reflorestamento homogêneo com espécies coníferas.  

Seis meses após o lançamento dos objetivos do governo fede-

ral, foi definido na Portaria N° 107 do IBDF, pelo Sylvio Pinto da 

Luz a obrigatoriedade do reflorestamento com a espécie Araucária 

angustifálfal, conhecido popularmente como pinheiro brasileiro. Um 

mês após o decreto-lei de criação do IBDF, foi nomeado como chefe 

da Agência o Eng. Agr. Waldemar Barbosa Evangelista3. 

                                                      
3 Iniciou sua carreira pública como ajudante de ensino agrícola na seção de agricultura do 
Estado do Amazonas ainda na década de 30, posteriormente foi funcionário da Inspetoria 
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Em meados de 68 foi realizado em Manaus o II Congresso 

Nacional de Agricultura com a presença de todos os órgãos fede-

rais, estaduais e dos Territórios ligados ao desenvolvimento agro-

silvo-pastoril da Amazônia. O principal objetivo do encontro foi a 

discussão das consequências práticas da Carta de Brasília. Em abril 

de 1969, o presidente do IBDF Silvio Pinto Luz visitou Manaus res-

saltando que a missão do governo federal é a conquista da Amazônia. 

A grande questão a ser debatida pelas classes patronais era Resolu-

ção n° 44, que proibia a exportação de madeira em toras, sendo con-

siderada irreversível por Pinto Luz.  

No final de 1969 é anunciado pelo Ministro da Agricultura 

Cerne Lima a escolha do paranaense Newton Carneiro4 para a pre-

sidência do IBDF. Cerne Lima argumenta a escolha como necessi-

dade de uma liderança gabaritada no assunto florestal e responsá-

vel pela gerência dos recursos de financiamento para reflorestamen-

to.Os incentivos fiscais serviram para a ampliação das florestas ho-

mogêneas como nunca visto antes, o desenvolvimento estava em cur-

so e atrelado ao ganho de divisas no estrangeiro.  

A visita de Newton Carneiro tanto a Belém como à Manaus 

foi vista com entusiasmo pelas sociedades civis do Amazonas. Sua 

visita deu-se para tratativas com os empresários locais a respeito de 

uma ‚nova política para exportação de madeiras‛. A reunião foi re-

alizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do A-

mazonas (FIEAM) com o presidente João de Mendonça Furtado, 

sendo a principal demanda: a revogação da Resolução n° 44. O plei-

to dos setores madeireiros é atendido, a resolução é revogada sendo 

estabelecidos alguns critérios para a exportação, como sendo neces-

sário apresentar ao IBDF o projeto de reflorestamento homogêneo 

das áreas exploradas. 

                                                      
Regional de Fomento Agrícola e antes de assumir a delegacia do IBDF, desempenhava a 
função de Diretor da Escola de Iniciação Agrícola do Amazonas. 
4 Um dos elaboradores do Código Florestal de 1965 e até sua nomeação, professor da Escola 
de Florestas na Universidade do PR. Newton já havia sido secretário de agricultura no 
governo do Paraná e deputado federal por três mandatos (pela UDN e depois pela ARENA). 
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Durante o ano de 1970 o Jornal Comercio-AM anunciava uma 

nova empresa que seria respons{vel pela ‚exportação de madeira 

para o mundo‛: ‚Quem vai produzi-las é a Companhia Industrial 

de Madeiras, consórcio formado pelos grupos Hartmann, do Para-

ná, Madeireira Moss, Moysés Israel e Jóias Beta (representando a 

Alfa, de São Paulo)‛ (JORNAL DO COMMERCIO-AM,1970, p. 5).  

O empreendimento de Novo Airão estava para além dos in-

centivos estatais do IBDF, o grupo Moss possuía relação próxima 

com os integrantes do IBDF. Na p{gina ‚Convivência Nogar‛ re-

servada para a elite política e econômica de Manaus, o industrial 

Waldemar Moss ‚reuniu seleto grupo de amigos‛ (JORNAL DO 

COMMERCIO-AM,1971, p. 12), incluindo o engenheiro do IBDF I-

nácio Bezerra Figueiredo. Após a escolha no grupo Moss para o 

projeto de reflorestamento, a delegacia do IBDF passa a ser dirigida 

pelo Eng. Agr. Vivaldo Campbell Araújo5.  

Durante o crescente número de incentivos fiscais concedidos 

pelo IBDF, as associações de reflorestadores estaduais passaram a 

se articular para a criação de uma unidade central que coordenaria 

as empresas reflorestadoras a nível nacional6. Na prática, isso se de-

limitou ao Sul e Sudeste do país. 

A partir da presidência do advogado João Maurício de Mello 

Franco Nabuco (Genro de Castello Branco), a ARBRA passa a estar 

presente nos eventos e decisões do IBDF, sendo considerada ‚a por-

ta voz da classe empresarial no IBDF‛ (CORREIO DA MANHÃ-RJ, 

1972, p. 7). 

Ao lado desse imenso crescimento do reflorestamento com 

espécies homogêneas, temos a ampliação das ações da FBCN sob a 

presidência de Walterbilt Duarte de Barros após o convênio estabe-

                                                      
5 Ex-técnico do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tendo estagiado no Centro de 
Silvicultura de Curuá, da FAO. 
6 Sendo criada a partir do secretariado geral do IBDF, Milton Peixoto, a Associação dos 
Reflorestadores do Brasil (ARBRA). 
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lecido com IBDF. O convênio buscou estabelecer intercâmbio com 

entidades nacionais e estrangeiras para difusão de práticas conser-

vacionistas em relação a fauna e flora brasileira. A proibição da caça 

profissional na Amazônia foi completamente atacada pelas classes 

empresariais do Amazonas. José Cândido de Melo Carvalho foi en-

viado para ‚um encontro informal‛ (JORNAL DO COMMERCIO-

AM, 1971, p. 2) com os exportadores e comerciantes de couros e pe-

les da Zona Franca de Manaus para que fossem explicados o motivo 

da proibição. No encontro do Eng. Carvalho com os industriais 

Francisco e Tito Moss, o ecólogo ressaltou que ‚as leis são para se-

rem cumpridas‛, remetendo-se a caça profissional e o problema das 

exportações de madeiras sem o devido reflorestamento.  

A visita do General Médici a Manaus foi preparada pelas so-

ciedades civis organizadas do Estado. O presidente da Associação 

Comercial do Amazonas (ACA) Edgard Monteiro de Paula ‚foi o 

porta voz dos empres{rios‛ (JORNAL DO COMMERCIO-AM, 

1971, p. 3) entregando um documento de 100 páginas contendo su-

gestões elaboradas pelos grupos empresariais. A principal reivindi-

cação foi a revogação da portaria proibitiva da caça profissional, a-

legando que a atividade é o cerne da economia do homem amazô-

nico.  

O avanço do interesse nas pesquisas florestais no Brasil teve a 

plena participação das Nações Unidas. Com o Projeto BRA-45, o or-

ganismo internacional ficou de fornecer aparato técnico-científico 

para o aprofundamento das pesquisas florestais na Amazônia. Em 

visita a região amazônica, o engenheiro australiano Maxwell Ralph 

Jacobs7, consultor da FAO, argumentou que ‚a floresta amazônica 

nunca acabar{ devido seu processo de r{pida regeneração‛ 

(JORNAL DO COMMERCIO-AM, 1971, p. 5).  

O papel da ONU na Amazônia seria ‚ajudar‛o Brasil na ex-

portação de madeiras e não no reflorestamento, sendo indicada in-

                                                      
7 Especialista em reflorestamento com eucaliptos. 
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clusive espécies a serem exportadas para Europa8. A discussão para 

criação de Reservas Florestais foi levantada como necessidade para 

o abastecimento do mercado interno e externo devido a previsões 

de escassez de madeira a nível mundial.  

Em 1972, foi criada através do Convênio IBDF-ACAR-

Rondônia, o primeiro posto de fiscalização do IBDF em Rondônia, 

subordinado à delegacia regional do Sr. Vivaldo Campbell de Araú-

jo. O agente escolhido para a atuação em Porto Velho foi o Eng. Flo-

restal José Jancy Zacarias, considerado um dos primeiros engenhei-

ros florestais no Estado de Rondônia.  

João Maurício pede demissão do IBDF após a substituição de 

Cerne Lima do Ministério da Agricultura em 1973. O então secretário-

geral Eng. Civ. Joaquim Carvalho9 assume a presidência do órgão.  

No I Encontro Nacional de Defesa de Recursos Naturais, Joa-

quim Carvalho se posiciona da seguinte forma a respeito da ocupa-

ção da Amazônia e das críticas recebidas pelos conservacionistas: ‚a-

inda não se descobriu nenhum processo de construir estrada de ferro 

ou de rodagem sob a copa das {rvores‛ (JORNAL DO 

COMMERCIO-RJ, 1973, p. 4). Joaquim Carvalho argumentava que o 

Brasil possuía 20% das reservas florestais mundiais, em 10 anos me-

diante aumento produtivo, conseguirá gerar receitas em torno de 22 

bilhões de dólares, sendo a dívida externa brasileira de 11 Bilhões de 

dólares. Ao lado deste otimismo em relação a madeira enquanto sal-

vadora das divisas brasileiras, o IBDF passava por uma reformulação 

administrativa, o órgão não possuía departamento de pesquisa, de-

partamento de reflorestamento e a principal crítica, a falta de um de-

partamento de parques nacionais e de reservas equivalentes.  

A proibição da exportação de toras de madeira no final de 

1973fora tratada negativamente pelos setores exportadores. A justi-

                                                      
8 No caso, a madeira popularmente conhecida como ‚Pau Rosa‛. 
9 Joaquim Carvalho exercia função de assessor no Setor Industrial no Ministério do 
Planejamento. 
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ficava foi a necessidade de industrializar a madeira como forma de 

incremento em seu valor no mercado internacional bem como na u-

tilização de mão de obra. As serrarias na Amazônia seriam mais um 

fator de fixação populacional. Outra temática que permanecia con-

flituosa era a proibição das exportações de peles. Vivaldo Campbell, 

delegado estadual do IBDF, denunciou a pressão que os empresá-

rios estavam fazendo sobre a delegacia, alertando que não iria con-

tra a regulamentação da caça. 

Em meio ao entusiasmo do desenvolvimento produtivo na regi-

ão, foi dado destaque no periódico amazonense para as denúncias 

da botânica Margaret Mee. Seu depoimento aponta para a devasta-

ção de espécies e bosques, principalmente em relação ao ‚pau rosa” 

(JORNAL DO COMMERCIO-AM, 1973, p. 9), que há poucos anos 

havia entrado no mercado europeu por recomendação da FAO. 

A denúncia realizada por Margaret é confirmada pelo dele-

gado Vivaldo Campbell Araújo, mas negada nos periódicos nacio-

nais pelo senador Flávio Brito10. O representante do Amazonas em 

Brasília afirma que somente quem conhece a região sabe da imensi-

dão física da floresta (JORNAL DO COMMERCIO-RJ, 1974, p. 3), já 

o delegado do IBDF afirmava que não possuía recursos materiais e 

humanos para a fiscalização de todo território. 

Desenvolvimento e conservacionismo: exploração racional dos recursos? 

Em 1974, foi anunciado o II Plano Nacional de Desenvolvimento 

com alterações na estrutura administrativa do IBDF, sendo a ‚Nova 

Política Florestal‛ baseada na utilização dos recursos racionais ‚entro-

sada ao conservacionismo‛ (JORNAL DO COMMERCIO-RJ, 1974, p. 

5). A FBCN fez valer pressão, criando o Departamento de Recursos 

Naturais Renováveis, seu ponto de representação dentro do órgão, li-

derada pela Eng. Agr. e membro da FBCN Maria Tereza de Pádua.  

                                                      
10 Integrante da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA). 
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Com a saída de Joaquim Carvalho, o Eng. Agr. Paulo Azeve-

do Beirutti11 assume a presidência do Instituto. Com sua nomeação 

o eixo dos presidentes e das prioridades do IBDF passa a se concen-

trar no Sudeste.  

No final do ano de 1974 foi anunciado, o empreendimento da 

MANASA (Madeireira Nacional) no desenvolvimento do projeto de 

indústria integrada no Rio Purus, sendo presidida pelo engenheiro 

Sérgio Carlos Lupattelli12. A MANASA é vista como uma empresa 

responsável pelo desenvolvimento econômico e integração da Amazônia 

ao plano nacional (JORNAL DO COMMERCIO-AM, 1975, p. 12). A 

empresa afirmava que não se deveria temer a onda ecológica, a pri-

oridade era desenvolver o homem social amazônico do seu modo 

de vida primitivo e atrasado. 

Somente em 1975 é que o IBDF passou a exigir a visita prévia 

para os novos projetos de reflorestamento, tendo por maior motiva-

ção as fraudes com os projetos não instaurados.  

Em 1976, é anunciado a criação de novos parques nacionais 

em parceria com a FBCN. Beirutti afirmava que o instituto não pos-

suía técnicos para o desempenho da atividade de proteção da natu-

reza, delegando a função a entidade conservacionista. Também em 

1976 os incentivos fiscais já não são a fonte de ouro como no início 

da década. Gradativamente a capacidade de incentivos do governo 

diminuiu, sobretudo, como consequência da crise do milagre.  

A tentativa de controle da expansão agrícola fez com que o 

IBDF assinasse convênio com INPE para a fiscalização dos projetos 

agropecuários na Amazônia. Beirutti apresenta-se como preocupado 

com a devastação das florestas na Amazônia, ao mesmo tempo em 

que busca mercado consumidor de madeiras tropicais no exterior.  

                                                      
11 Beirutti foi Diretor da Escola Agro técnica Federal de Muzambinho, também desempenhou 
sua função de Eng. Agrônomo no Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuários do 
Centro-Oeste. 
12 Também presidente da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS). 



Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História – § 89 

Desde a criação do posto de fiscalização do IBDF em Porto 

Velho, o eng. Florestal José Jancy Zacarias denunciava constante-

mente a falta de recursos para a operacionalidade do órgão (ALTO 

MADEIRA-RO, 1976, p. 2). Em visita a Porto Velho em 1976, Beirut-

ti afirmou a possibilidade de transformar o IBDF em delegacia a 

médio prazo, medida que só foi realizada nos anos 198013.  

Sob o pensamento de uma política florestal específica para 

Amazônia, o IBDF encabeçou uma comissão interministerial para 

estabelecer os par}metros de ‚exploração racional‛. Paralelamente 

a este movimento, ocorreu em Brasília o I Encontro Nacional das 

Entidades de Defesa da Amazônia, com a função de acompanhar as 

políticas da comissão e se prontificarem contra a devastação da flo-

resta. As críticas à comissão interministerial residiam em seu caráter 

de omissão referente as questões minerais, dos grupos indígenas e 

do movimento colonizatório.  

No 3° Congresso Florestal, realizado em Manaus sob tutela da 

SBS, Beirutti explanou a ideia de abrir a Amazônia ao capital es-

trangeiro como forma de pagamento da dívida externa brasileira14. 

Uma onda de críticas tanto de empresários como de conservacionis-

tas recaíram sob o presidente do Instituto.  

As críticas culminaram com sua troca, sendo indicado por 

Delfim Neto o seu assessor Carlos Neves Galuf, também presidente 

da Associação dos reflorestadores do Centro- Oeste. Seguindo o 

discurso da lógica de ‚exploração racional‛ da Amazônia, Carlos 

Neves possuía ligação direta com os Reflorestadores de Minas Ge-

rais, tendo defendido e aplicado o projeto de transformação de ma-

deira em energia. Durante a sua permanecia na presidência do 

IBDF, defendeu veementemente a utilização de extração do álcool 

da madeira, sobretudo eucalipto. Galluf também se mostrava favo-

                                                      
13 Somente em 1978 é que o IBDF se preocupou em realizar pesquisas no então Território 
Federal de Rondônia. A pesquisa centrou-se na RO 02, que ligaria Costa Marques à BR 364. 
14 Projeto elaborado pelos técnicos da PNUD e FAO. 
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rável a transformação do IBDF em empresa para a exploração de 

Tucuruí15, onde as dúvidas de tempo hábil para extração já eram 

passíveis de desconfiança pelo setor madeireiro.  

Galluf permanece pouco tempo na presidência16, sendo no-

meado para a presidência do IBDF o então Diretor de Pesquisas e 

chefe do Projeto PRODEPEF, Eng. Agr. Mauro Silva Reis, também 

professor da Universidade de Viçosa. Em cerimônia de posse, Mau-

ro Reis afirma que a exploração da Amazônia terá que possuir uma 

‚visão realista‛, o objetivo principal é ‚harmonizar a utilização das 

potencialidades econômicas da região com a preservação de seus 

recursos naturais‛ (JORNAL DO COMMERCIO-RJ, 1980, p. 3). No 

‚novo método de exploração‛ ficou definido a extração de madeiras 

marcadas, estabelecidas e fiscalizadas pelo IBDF. A exploração será 

racional e ecológica porque trabalhará em áreas que já seriam desma-

tadas para projetos agropecuários e com as inundações decorrente 

da construção das Usinas.  

Os dois primeiros anos da década de 1980 foram marcados 

por críticas ao acelerado desmatamento na Amazônia por parte dos 

conservacionistas e por uma preocupação dos setores empresariais 

com o decréscimo dos incentivos fiscais.  

No Alto Madeira, as matérias jornalísticas ressaltavam a falta de 

estrutura da autarquia para fiscalização, das 800 serrarias existentes 

em Rondônia, somente 150 possuíam registro. Devido a este fato, o 

contrabando de madeiras é considerado um grande problema de receita 

para o governo de Rondônia. A política de defesa da fauna e flora e-

ram designadas a Sociedade para Proteção dos Recursos Naturais e 

Culturais da Amazônia (SOPREN), que anualmente realizavam e-

ventos discutindo a preservação de espécies. Em Rondônia os esfor-

ços se davam em relação aos tracajás no Vale do Guaporé.  

                                                      
15 É um dos maiores escândalos envolvendo o IBDF e a empresa ganhadora da licitação: 
CAPEMI. 
16 Foi exonerado por colocar postos de controle nas propriedades do Projeto Jari e da 
Volkswagen no Pará. 
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Mauro Reis defendia a criação de uma política florestal espe-

cífica para a Amazônia, com a mesma narrativa recente: associação 

da colonização e desenvolvimento com a conservação. Mauro Reis 

em seu discurso no Encontro Nacional de Exportadores de Produ-

tos Florestais buscou dar ênfase ao processo de modernização da 

produção madeireira na Amazônia, negando qualquer possibilida-

de de devastação e elegendo a colonização e hidrelétricas como os 

verdadeiros devastadores. A liderança política de Rondônia, o Gov. 

Jorge Teixeira negou a devastação no território, sendo afirmado que 

é somente com as derrubadas que será possível a colonização. Se-

gundo Teixeira: ‚Ao invés da Floresta Tradicional, Rondônia apre-

senta hoje grandes áreas de plantios que certamente não foram 

computadas como {reas verdes por algum observador apressado‛ 

(ALTO MADEIRA, 1983, p. 3).  

A noção de reflorestamento da classe política e empresarial 

em Rondônia estava fortemente marcada pela lógica do desenvol-

vimento. Por outro lado, a crescente devastação percebida de ma-

neira mais concisa no início da década de 1980 foi importante para a 

implementação de reservas em Rondônia17. A efetivação e a fiscali-

zação das reservas receberam aporte do Banco Mundial, sendo um 

dos principais financiadores da colonização, agora atuava na ‚pre-

servação‛. 

Já sob as ordens do Eng. Florestal Roberval Zuniga Jr, as 

queimadas em Rondônia como parte resultante do desmatamento 

para projetos agropecuários, foram tratadas com preocupação pelas 

autoridades locais e nacionais. A expansão do IBDF no território de 

Rondônia só foi realizada quando o Banco Mundial passou a finan-

ciar os novos postos de controles. Já era tarde, o desenvolvimento 

havia expandido sua fronteira, e com ela os desmatamentos e as 

queimadas atingiram níveis até então nunca vistos. Assim como a 

                                                      
17 Foram criadas três unidades : A Reserva Biológica do Jarú, estabelecida em 79; o Parque 
Nacional de Pacaás Novos, também em 79; e Reserva Biológica do Guaporé, criada em 82. 



92 § – Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História 

floresta, o IBDF virou cinzas, não pelo fogo, mas pela sua total falta 

de efetividade. 

Conclusão 

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal carrega em 

seu nome a sua origem e o seu fim. Criado sob a égide de um pen-

samento desenvolvimentista, o principal motivo para sua existência 

era de estimular a produção madeireira, sobretudo paranaense, de-

senvolver significa aumentar as divisas no mercado internacional. A 

Lei de Incentivos Fiscais de 1966 e o Código Florestal de 1965 foram 

incorporados em sua jurisdição. Ao mesmo tempo em que era esti-

mulado o desmatamento para o reflorestamento com espécies ho-

mogêneas, também era função da autarquia a proteção da fauna e 

da flora. O Departamento de Pesquisa e Conservação da Natureza 

ficou a cargo desta missão. E é neste âmbito em que se encontrava a 

maior contradição da autarquia. A articulação da FBCN no âmbito 

do Estado Estrito é digna de uma pesquisa mais aprofundada. Os 

embates para a constituição de Parques Nacionais, da proteção da 

fauna e da flora, a luta pelas Unidades de Conservação, enfim, seus 

embates e desafios expressam as relações de força que constituem o 

Estado Ampliado. Em contrapartida, a atuação dos grupos empre-

sariais madeireiros e reflorestadores eram hegemônicos no órgão. 

Desde presidentes, secretários, diretores., grupos da sociedade civil 

deixaram rastros de seus interesses no Instituto. 

A queda da capacidade do Estado brasileiro de manter os in-

centivos fiscais foi o principal fator para o definhamento da autar-

quia. Durante a década de 80 as críticas ao IBDF em relação ao i-

menso desmatamento na região Norte e sua total falta de capacida-

de de ação, tornou-se o segundo fator para a sua ‚inutilidade‛. Sem 

conseguir desenvolver e muitos menos preservar, a autarquia foi ex-

tinta, sendo incorporada à Secretaria Especial do Meio Ambiente. 

A grande dispersão de documentos para pesquisa certamente 

foi um fator dificultador. Foi somente com uma ampla análise de 
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matérias jornalísticas que foi possível identificar certos atores, obje-

tivos e projetos que entraram em disputa. Ainda existe um material 

gigantesco a ser pesquisado, mas alguns caminhos nesse breve arti-

go servirão com ponta pé inicial para a problemática ambiental bra-

sileira. 
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ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM PORTO VELHO, RO (2011-2020) 

Maria Luiza Ferreira do Carmo Souza 

Fernando Roque Fernandes 

Introdução 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento do Projeto 

de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), de acordo com a grade 

curricular do PPC (Projeto Pedagógico de Curso) do Curso de Li-

cenciatura em História, da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) – Campus José Ribeiro Filho.  

Nesse sentido, a partir dos dados obtidos junto a Delegacia Es-

pecializada de Atendimento à Mulher e a Família (DEAM), apenas 

no ano de 2016 foram abertos 1333 inquéritos, sendo solicitados 768 

pedidos de medidas protetivas (DEAM, 2016). Já no ano de 2017 fo-

ram abertos 1072 inquéritos, com 777 solicitações de medidas prote-

tivas (DEAM, 2017). No ano de 2018, houve um aumento em rela-

ção ao ano anterior, sendo que 1139 inquéritos foram abertos e des-

tes, foram encaminhados ao juízo competente, cerca de 1090 pedi-

dos de medidas protetivas (DEAM, 2018). Esses dados evidenciam a 

alarmante situação de violência que a mulher portovelhense vem 

sofrendo apenas nestes últimos quatro anos. Por outro lado, tais 

dados não são suficientes para apresentar um panorama real das 

condição de violência à qual as mulheres estão submetidas.  

A cidade possui uma Rede de enfrentamento à Violência Do-

méstica no Município de Porto Velho/RO, denominada Rede Lilás. 

                                                      

 Graduanda do Curso de História, UNIR. 


 Mestrado em História, docente UNIR (Orientador). 
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Essa rede é composta pelo Juizado de Violência Doméstica; o Minis-

tério Público (MP-RO), através da 35º, 36º, 37º Promotorias de Justi-

ça; a Defensoria Pública (DP-RO), através do Núcleo Maria da Pe-

nha; Polícia Militar (PM-RO), na figura da Patrulha Maria da Penha; 

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC-

RO); o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO); a Se-

cretaria de Estado da Saúde (SESAU); Secretaria de Estado de Assis-

tência Social (SEAS); Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) e 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASF), na figura do 

CREAS Mulher e da Unidade de Acolhimento para Mulheres Víti-

mas de Violência Doméstica. 

A presente pesquisa tem como um dos focos analisar o traba-

lho de apoio que esta Rede oferece às mulheres vítimas de violên-

cias. Pretende-se, principalmente, identificar se há uma infraestru-

tura adequada ao combate da violência nesta modalidade. Além 

disso, pretendemos avaliar o potencial papel da escola dentro dessa 

Rede, identificando se a mesma utiliza ou não essa ferramenta edu-

cacional de modo a auxiliar no processo de conscientização da soci-

edade no combate à violência contra a mulher. 

Enfim, nos propomos a analisar o papel da escola como um 

aliado no enfrentamento à violência, uma vez que a escola trabalha 

com a conscientização do indivíduo e auxilia na formação da cida-

dania. Nesse sentido, uma parte da análise da pesquisa irá se dire-

cionar à escola como uma ferramenta que trabalhe com as políticas 

públicas de enfrentamento à violência. Portanto, pretende-se anali-

sar se a escola é utilizada ou não pelo governo do estado de Rondô-

nia para mudar o cenário de violência contra a mulher na sociedade 

portovelhense. 

Objetivos 

A vontade de realizar esta pesquisa está, principalmente, na 

intenção de querer sanar meus próprios questionamentos, uma vez 

que sou uma mulher portovelhense e moro na cidade desde que 
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nasci. Já presenciei e sofri violência de gênero em vários ambientes 

da sociedade e em vários momentos diferentes da minha vida e 

sempre me questionei o porquê dessa situação nunca mudar, mes-

mo identificando avanços significativos na legislação brasileira, 

projetos de conscientização e acolhimento para as mulheres que so-

frem violência, no âmbito nacional. 

Outro motivo para a realização da minha pesquisa advém do 

fato de que estou me formando para ser uma profissional da educa-

ção, uma função que requer o conhecimento e discussão desses as-

suntos para auxiliar nos processos formativos de nossos jovens e 

adultos. Sendo assim, pretendo desenvolver uma pesquisa que au-

xilie na compreensão sobre como a cidade de Porto Velho tem se 

organizado no que concerne à questão da violência contra a mulher 

e, especialmente verificar, como as esferas de poder municipal e es-

tadual vem se posicionando sobre essa questão social. 

Sendo assim, o objetivo central de nossas análises é verificar 

como as políticas públicas de combate à violência contra a mulher 

estão sendo trabalhadas na cidade de Porto Velho, especialmente, 

entre os anos de 2011 e 2020. A ideia é que tais análises auxiliem 

nossa pesquisa no mapeamento de ações desenvolvidas pelas insti-

tuições de combate à violência contra a mulher em Porto Velho e 

auxiliar no exame dessas políticas públicas, observando se tais me-

didas se utilizam da escola como espaço formativo de conscientiza-

ção de jovens e adultos. 

Metodologia 

Com perfil de pesquisa qualitativa e quantitativa, o trabalho 

contará com levantamento de dados a partir de um trabalho de 

campo pela cidade de Porto Velho, investigando os locais de aten-

dimento à mulher que sofre violência. Além disso, serão realizadas 

entrevistas em profundidade, de caráter qualitativo, com caracterís-

tica semiestruturada, buscando profundidade nas conversas para 

conseguir uma análise menos superficial e mais efetiva junto aos 
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entrevistados. As instituições públicas citadas no início desta apre-

sentação, assim como os líderes de outras redes de apoios que fun-

cionam de forma independente (como a Associação Filhas do Boto 

Nunca Mais) serão o foco das entrevistas, uma vez que busca-se 

compreender a forma que cada espaço atua na sociedade de Porto 

Velho e como contribuem para ajudar a mulher portovelhense vio-

lentada ou como incentivam a conscientização contra a violência de 

gênero. Além disso, levantamento de matérias jornalísticas, organi-

zação bibliográfica especializada e o trabalho com tabulação dos ín-

dice de violência de gênero a partir da coleta de dados dos órgãos 

que trabalham no combate, prevenção e violência à mulher e refle-

xões comparativas entre os dados da criação de políticas públicas 

em defesa da mulher, assim como dos índices de violência de modo 

a verificar em que medida essas políticas têm se desenvolvido em 

comparação ao número cada vez mais crescente da violência contra 

a mulher, entre anos 2011 e 2020. 

Resultados parciais 

Por ser tratar de um trabalho que está iniciando, não há como 

apresentar os resultados alcançados. No entanto, pode-se projetar 

algumas problemáticas que esperamos responder ao longo da pes-

quisa. O trabalho propõe uma contribuição reflexiva a partir dos le-

vantamentos e sistematizações de dados, demonstrando a necessi-

dade de se debruçar sobre a pesquisa de políticas públicas, gênero e 

escola em Porto Velho (RO). Assim, esse trabalho, sendo realizado 

de forma detalhada e com novas evidências, se propõe a ser um a-

créscimo à bibliografia sobre essa temática, tendo como objetivo in-

centivar a sociedade na conscientização sobre a questão da violên-

cia contra as mulheres e auxiliar em potenciais processos de mu-

danças a partir dos resultados com o desenvolvimento das pesqui-

sas. 
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EXÚ FORA DA ESCOLA: DO RACISMO RELIGIOSO À EMERGÊNCIA 

DA DESCOLONIZAÇÃO E DA DESCONFESSIONALIZAÇÃO DO 

ENSINO BÁSICO DE HISTÓRIA NO BRASIL 

Cassiane Souza dos Santos 

Introdução 

‚Denúncias de intoler}ncia religiosa aumentaram 56% no 

Brasil em 2019‛. (BRASIL DE FATO, 2020) 

‚Adeptos de religiões afro-brasileiras relatam preconceito 

em sala de aula‛. (O GLOBO, 2017) 

‚Por que as religiões de Matriz Africana são o principal 

alvo de intolerância no Brasil?‛. (BBC BRASIL, 2016) 

Essas são algumas das inúmeras matérias que podem ser loca-

lizadas através de uma rápida navegação pela plataforma Google. 

Sem o dispêndio de um árduo esforço empírico, nota-se a presença 

do racismo religioso nas escolas, muitas vezes travestido na forma de 

intolerância religiosa. No cotidiano professoral, duras críticas são di-

recionadas aos docentes que ousem avançar o roteiro de censuras – 

estabelecido pela ordem de superiores, pais de alunos e líderes mo-

noteístas – nas múltiplas realidades do Ensino Básico brasileiro. Por 

pressões exercidas por grupos religiosos, a terceira versão da Base 

Nacional Comum Curricular (doravante, BNCC) teve suas aborda-

gens religiosas não-monoteístas reduzidas. Isto em prejuízo do ne-

cessário ensino das experiências religiosas advindas das matrizes 

africanas, em prol da redução da vigente perseguição contra tais re-

ligiões. 

                                                      

 Graduada em História pela Universidade Federal de Viçosa (2020) 



102 § – Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História 

Objetivos 

Esta comunicação objetiva discutir sobre as necessárias desco-

lonização e desconfessionalização dos currículos de história do ensino 

básico nacional. Inspirados pela música Exú nas escolas (2018), inter-

pretada por Elza Soares e composta pelo rapper Edgard e pelo gui-

tarrista Kiko Dinucci, discutiremos, também, a capacidade de trans-

formação desta canção na Escola e na vida.  

Interessa-nos analisar: 

1) Qual a evolução das religiões afro-brasileiras na BNCC ao 

longo de suas versões? 

2) Como a BNCC aborda as religiões de origem africana? 

3) Qual tem sido a recepção da BNCC por diferentes grupos so-

ciais? E, ainda, 

4) Por que a situação de um ensino semiconfessional, vigente no 

Ensino Básico, se faz tão presente? 

Metodologia 

Esta pesquisa, bibliográfica e documental, é também qualita-

tiva. O conceito de descolonização aqui é compreendido segundo 

Gomes (2012) que militou sobre a necessidade de se desfazer o eu-

rocentrismo vigente nos currículos (2012). Já o de desconfessionaliza-

ção remonta o texto de Silveira (2017, p. 46), que sugeriu este termo 

como o sendo ato de ‚confinar os assuntos religiosos | esfera priva-

da‛. Outro conceito caro ser{ o de racismo religioso que, para Ramos, 

consiste em tratar o preconceito contra religiões africanas como ra-

cismo (Brasil de Fato, 2019).  

Para o alcance dos objetivos propostos, mobilizaremos auto-

res que propõem uma descolonização do imaginário escolar euro-

cêntrico, circunscritas nos estudos de Silva (2007), Kaly (2013) e Al-

berti (2013). Estas produções propõem uma ressignificação de todo 

o currículo que persiste nas escolas: não aniquilando o que já está 
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posto, mas, incluindo novas perspectivas sobre o mundo. Também 

se utilizará da abordagem sugerida por Freire (2005), que pressupõe 

o professor como sendo um promotor/mediador entre o aluno e a 

problematização da realidade vigente. 

Para tanto, analisa-se sistematicamente o conteúdo disposto 

na BNCC. Também se recorre a outros autores que analisaram a 

presença e a recepção das religiões afro-brasileiras BNCC, tais como 

Buczenko (2019), Moura (2018) e Pacini (2017). Mobiliza-se, ainda, 

reportagens de revistas sobre os números do racismo religioso. Fi-

nalmente, procura-se observar a linha argumentativa do movimen-

to ‚escola sem partido‛, através da apreciação de blogs, vídeos, e a-

tos do ex-ministro Weintraub. 

Resultados alcançados 

As observações são claras. Enquanto a militância vem cres-

cendo (JORNAL NACIONAL, 2020) e as manifestações públicas de 

racismo caindo (BBC, 2020; FIGUEREDO; GROSFOGUEL, 2009), as 

manifestações públicas de preconceito religioso vem aumentando 

(G1, 2018). Têm-se vergonha de assumir o racismo, mas, não de se 

assumir o dito ‚preconceito religioso‛. É muito prov{vel que as 

pessoas não enxerguem a discriminação contra cultos afro-

brasileiros como sendo um ‚racismo‛ e sim como sendo um direito 

na premissa de um ‚estado laico‛. Um passo importante a ser dado 

é a inclusão do racismo religioso na lista de crimes do código penal 

brasileiro. 

De acordo com Alain Pascal Kaly (2013), o uso de estratégias 

para a valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira 

é importantes passos para a reconciliação psicológica do país. As-

sim como Kaly, a ‚Lei de Diretrizes e Bases da Educação‛ (Artigo 

26, § 4o, 1996, p. 12) e as leis ‚10.369/2003‛ e ‚11.645/2008‛ apontam 

para a ‚reconciliação psicológica do país‛ ao determinarem a obri-

gatoriedade do ensino sobre as trajetórias negras no Brasil. Tal en-
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sino/abordagem deve levar em consideração a luta, a epistemologia 

e a religião Africana.  

Por pressões exercidas por religiosos e pela onda de conser-

vadorismo vigente no Brasil, a BNCC praticamente não aborda, no 

currículo de História, nenhuma questão DIRETA sobre religiões cu-

ja matriz é africana. A história das religiões cristãs ainda persiste 

sendo sobrevalorizada em detrimento das demais. Já no currículo 

de religião, as referências são indiretas, como por exemplo: 

‚(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e 

religiosidades indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras‛ 

(2017, p. 451), o que muito difere de frases como ‚(EF06ER02) Reco-

nhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos 

do Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Ju-

daísmo, entre outros)‛ (2017, p. 453). É necessário incluir a história 

das religiões afro-descendentes desde os seus primórdios, como se 

faz com as religiões cristãs. Muito se fala em ‚escola sem partido‛, 

mas, não se discute a desconfessionalização dos currículos de história. 

Com a onda de conservadorismo vigente, representantes públicos 

como o ex-ministro Weintraub contribuíram ainda mais para a ex-

clusão das experiências africanas no currículo.  

Conclusões 

A BNCC, a princípio, era uma conquista da militância negra e 

de todo o país. Contudo, o Brasil ainda confunde conceitos presen-

tes em sua legislação. Graças a onda de conservadorismo, represen-

tada por sujeitos como Weintraub, o movimento pela manutenção 

de um currículo eurocêntrico fortaleceu-se nos últimos anos. A evo-

lução da BNCC sofreu a pressão de tais grupos quando reduziu su-

as citações às religiões afro-brasileiras ao irrisório. A situação de um 

ensino básico semiconfessional perpetua devido a uma legislação que 

separa o preconceito religioso do racismo. 
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HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOBRE UMA VIAGEM DE ESTUDO NA ALDEIA INDÍGENA 

AMONDAWA 

Diana da Silva Ribeiro 

Introdução 

O que aqui apresentamos é um relato de uma experiência da 

viagem de estudo na aldeia indígena Amondawa, em Mirante da 

Serra, Rondônia, um trabalho coletivo desenvolvido pela equipe de 

monitores e estudantes da Escola Família Agrícola Vale do Guapo-

ré, no mês de outubro de 2019, junto à comunidade indígena A-

mondawa. A viagem de estudo faz parte do plano de formação das 

EFAs, o projeto teve como principal objetivo conhecer a história e 

cultura indígena. Como metodologia, a equipe de monitores, os es-

tudantes do 1º e 3º ano do ensino médio integrado com o curso téc-

nico em agropecuária e a comunidade indígena, desenvolveram di-

versas atividades como: diálogos, trocas de experiências, rodas de 

conversa, apresentação da vida dos Amondawa, apresentação de 

música e dança indígena, nas quais todos participaram com alegria. 

Os resultados desta experiência foram enriquecedores para os en-

volvidos. 

O estudo sobre a história e cultura indígena é importante para 

a Escola e para a sociedade em geral. Nesse processo, ir até o encon-

tro do outro, sentir a sua realidade, escutar suas histórias, narrati-

vas, é fundamental para compreender a partir de uma nova pers-

pectiva. A história ‚é uma vasta experiência de variedades huma-
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nas, um longo encontro dos homens. A vida, como a ciência, tem 

tudo a ganhar se esse encontro for fraternal‛ (BLOCH, 2011, p.128). 

A interação entre conteúdos, práticas, vivências comunitárias 

é o que torna a aprendizagem prazerosa e significativa, ‚para que a 

nossa aprendizagem seja realmente significativa e crítica ela deve 

ser transformadora, criadora de uma nova realidade, inspirar a cri-

ação de outros mundos possíveis‛ (GADOTTI, 2019, p. 53). Assim 

pensada, a escola se torna um espaço importante para a humaniza-

ção da vida e compreensão de realidades distintas, com uma opção 

fundamentada na visão crítica do mundo. 

Na Escola Família Agrícola Vale do Guaporé as viagens de es-

tudo fazem parte de um conjunto, que prioriza esta visão crítica. 

Assim, foi pensada uma viagem de estudo e o local escolhido foi a 

aldeia indígena Amondawa, em Mirante da Serra/Rondônia, no in-

tuito de adquirir conhecimentos, aprender com os saberes de povos 

ancestrais a história contada a partir da perspectiva deles. 

Metodologia 

O projeto foi desenvolvido nas etapas que seguem. No mês de 

outubro de 2019, a equipe gestora confirmou com as lideranças in-

dígenas a viagem. O projeto teve como eixo norteador conhecer a 

história e a cultura dos Amondawa a partir da perspectiva contada 

por eles. O meio de transporte utilizado para chegar até a aldeia lo-

calizada no posto indígena trincheira, no território indígena Uru-

Eu-Wau-Wau, em Mirante da Serra/RO foi o ônibus escolar. 

Chegada na aldeia: Na chegada no território indígena, na ma-

drugada do dia 26/10/2019 priorizou-se a acolhida feita pelos A-

mondawa, com um delicioso jantar preparado por eles. Em seguida, 

a equipe de monitores e estudantes foram conduzidos pelos indíge-

nas para o espaço da FUNAI, localizado na aldeia, onde dormiram 

no local. 
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1º Encontro: Conhecendo a aldeia – Ao amanhecer do dia 

26/10/2019, após um café partilhado com a comunidade, optou-se 

por conhecer a aldeia, a biodiversidade existente, que foi apresen-

tada pelos Amondawa. 

2° Encontro: Rodas de conversa – Em um segundo momento, 

optou-se pelas rodas de conversa, diálogo, escuta dos saberes e da 

história dos Amondawa. Foram feitas entrevistas pelos estudantes e 

monitores.  

3º Encontro: Cultura indígena – Neste terceiro momento, os 

povos indígenas mostraram onde vivem, apresentando artefatos, 

flechas, peças, artesanatos, objetos confeccionados na aldeia, como é 

feita a farinha, relatando também as suas práticas e histórias de vi-

da. Depois todos foram conduzidos para a casa da associação indí-

gena,onde houve apresentação de músicas e danças que fazem par-

te da cultura dos Amondawa e, no final do dia 26/10/2019 a equipe 

retornou para a Escola Família Agrícola, localizada na BR 429 km 65 

Linha 20 Km 3,5, no município de São Francisco do Guaporé/RO. 

Resultados alcançados 

As atividades desenvolvidas superaram as expectativas dos 

monitores, estudantes e da comunidade indígena. Foi um momento 

enriquecedor, cujas experiências marcaram muito, permitindo as-

sim conhecer a história contada pelos povos que a constroem. ‚O 

princípio pedagógico fundamental da EFA segundo o qual a vida 

educa mais que a escola, portanto, se concretizou‛ (NOSELLA, 

2014, p. 97).  

As imagens abaixo refletem as experiências vivenciadas na 

aldeia indígena Amondawa. ‚A diversidade dos testemunhos his-

tóricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo 

que fabrica, tudo que toca pode e deve informar sobre ele‛ 

(BLOCH, 2001, p. 79). 



110 § – Desafios e Conquistas Sociais Afro-Brasileiras: XXIV Semana de História 

Figura 1 – Fotos de construções indígenas aldeia indígena Amondawa 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 

Figura 2 – Fotos de construções indígenas aldeia indígena Amondawa 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 
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Figura 3 – Fotos dos estudantes e monitores em diálogo com o Cacique 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 

Figura 4 – Fotos dos estudantes e monitores em diálogo com o Cacique 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 
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Figuras 5 – Fotos dos estudantes, monitores e os Amondawa 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 

Figuras 6 – Fotos dos estudantes, monitores e os Amondawa 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 
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Figuras 7 – Fotos da apresentação de música e dança indígena 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 

Figuras 8 – Fotos da apresentação de música e dança indígena 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 26/10/2019 
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Conclusões 

Após a viagem de estudo, no retorno às atividades da Escola 

Família Agrícola Vale do Guaporé, foi discutido em sala de aula a 

temática da história e cultura dos povos Amondawa, de forma 

transversal, entre as disciplinas do curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio. A viagem foi muito importante para a 

escola e para a comunidade indígena, sendo que nesse processo teo-

ria e prática propiciaram uma aprendizagem significativa. 
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RACISMO ESTRUTURAL E NECROPOLÍTICA: O PAPEL DAS 

POLÍCIAS NO GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA 

Tarciso Pereira da Silva Júnior 

Juracy Machado Pacífico 

Introdução 

Em nossa percepção o racismo deve ser analisado levando em 

consideração suas múltiplas dimensões em especial as determina-

ções históricas, políticas e econômicas. Para Almeida (2019), existem 

três teorias sobre racismo, classificadas e apresentadas a partir dos 

seguintes critérios: a) relação entre racismo e subjetividade (Teoria 

Individualista), b) relação entre racismo e Estado (Teoria Institucio-

nal) e c) relação entre racismo e economia (Teoria Estrutural), e con-

sidera-se que o racismo estrutural engloba os demais. 

Pela Teoria Individualista o racismo seria uma patologia ou 

uma anormalidade, deveria ser analisando pelo ponto de vista da 

moral e/ou ética, praticado por um indivíduo ou por um grupo iso-

lado de indivíduos, seria uma conduta irracional e seus praticantes 

indivíduos desviados psicologicamente, devendo ser combatido a-

través do aparelho jurídico (ALMEIDA, 2019). 

Na Teoria Institucional o racismo não se limita a atitudes in-

dividuais ou de grupos isolados, mas é abordado ‚*...+ como resul-

tado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em 

uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens 

e privilégios com base na raça‛ (ALMEIDA, 2019, p. 37). A forma de 

combatê-lo seria por meio das políticas de ação afirmativas, com ob-

jetivo de estabelecer representatividade das minorias étnicas. 
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A Teoria Estrutural, que se pode chamar de uma visão mate-

rialista do racismo, discute como o racismo transcende o domínio 

da conduta individual. Essa teoria destaca a dimensão do poder 

como componente essencial das relações étnico-raciais, não apenas 

o poder individual de uma certa raça sobre outra, mas de um grupo 

racial sobre outro grupo racial, caracterizado pelo controle do apa-

relho institucional por um grupo, de maneira que ‚*...+o racismo é 

decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ 

com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e 

até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo 

institucional. O racismo é estrutural‛ (ALMEIDA, 2019, p. 50). 

Paralelamente, para o entendimento e complementação da 

discussão sobre o conceito de racismo estrutural, utilizaremos o 

conceito de ‚Necropolítica‛ formulado pelo estudioso camaronês 

Mbembe (2018), discutido em seu ensaio com o mesmo título, na 

qual o Estado Capitalista neoliberal mata, com base na seleção raci-

al, determinados grupos étnicos considerados minorias, através da 

precarização dos sistemas públicos nas periferias e favelas, como 

exemplo, a falta de saneamento básico nas comunidades, oferta de 

educação precária, sistema de saúde em péssimas condições, baixís-

simos salários, e quando essas populações racialmente oprimidas e 

marginalizadas sem revoltam em forma de reivindicações por direi-

tos ou por meio da criminalidade, entra em ação a faceta mais cruel 

da Necropolítica, o encarceramento em massa e a repressão através 

da violência Policial (MBEMBE, 2018).  

No ensaio, Mbembe (2018) argumenta que as formas recentes 

que reprimem a vida ao poder da morte (necropolítica) reconfigu-

ram intensamente as relações entre resistência, sacrifício e terror.  

Demonstrei que a noção de biopoder é insuficiente para 

explicar as formas contemporâneas de subjugação da vida 

ao poder da morte. Além disso, propus a noção de necro-

política e necropoder para explicar as várias maneiras pe-

las quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo 

são implantadas no interesse da destruição máxima de 
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pessoas e da criação de ‚mundos de morte‛, formas novas 

e únicas da existência social, nas quais vastas populações 

são submetidas a condições de vida que lhes conferem o 

status de ‚mortos-vivos‛. (MBEMBE, 2018, p. 75) 

Para Mbembe (2018), na necropolítica as práticas sociais am-

param as hierarquias raciais e nesse processo, as ações executadas 

pelo Estado em nome da ‚segurança pública‛ nos revela outras vio-

lações de direitos, esse contexto admite a manifestação de situações 

caracterizadas por um cotidiano de violência. Nesse mesmo sentido 

para unificação dos conceitos de racismo estrutural e da necropolí-

tica trazemos o conceito de genocídio, conforme Nascimento (2016) 

nos indica como um processo distinto daquele apresentado como 

ato, aquele que nos faz pensar como o senso comum sustentado pe-

la historiografia oficial e pela memória do nazismo. No Brasil não se 

recorreria a uma ‚solução final‛, mas em investidas sistem{ticas, es-

truturadas e de longa duração,blindadas por um discurso de har-

monia da suposta ‚democracia racial‛. Tanto é verdade que Nasci-

mento (2016) batizou o genocídio como um processo, ainda no títu-

lo da obra, e escreve em plena ditadura militar (1978) sobre fatos 

que envolvem ações mais violentas por parte do Estado brasileiro, 

como a violência policial legal e o encarceramento em massa da po-

pulação negra. 

Objetivo Geral 

Discutir sobre como as polícias são utilizadas como instru-

mento para produzir o genocídio da população negra através do ra-

cismo estrutural e da necropolítica.  

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida a partir dos princípios da abor-

dagem qualitativa. Conforme Coutinho (2008), a abordagem quali-

tativa tem sido a opção metodológica que vem sendo cada vez mais 

utilizada nas pesquisas sociais.  
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Foram utilizados para coleta e produção de dados as seguin-

tes técnicas e procedimentos: no primeiro momento realizamos uma 

pesquisa de revisão da literatura sobre os conceitos e teorias rela-

cionadas ao racismo, a saber: racismo estrutural, necropolítica e ge-

nocídio. Em seguida realizamos uma seleção de notícias de ocor-

rências policiais nos primeiros seis (06) meses de 2020 no estado de 

Rondônia, por meio de pesquisa simples na ferramenta de consulta 

google no site www.rondoniaagora.com, e pesquisamos o tema ‚con-

fronto policial resulta em morte‛.  

Por fim, realizamos a análise fundamentada nos conceitos de 

racismo estrutural, necropolítica e genocídio, e trabalhamos com os 

dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

(2020). Complementamos a análise com as informações raciais de 

homicídios em confronto policiais no Estado de Rondônia do 1° 

semestre de 2020.  

Resultados alcançados 

Em nossa pesquisa podemos verificar como as polícias (polí-

cias militares estaduais e polícias civis estaduais) servem de ins-

trumento do genocídio da população negra em curso pelo estado 

brasileiro, por meio do racismo estrutural e da necropolítica. Os 

dados apresentados pelo Anuário brasileiro de segurança pública 

(2020) fundamentam nossos argumentos ao trazer estarrecedoras 

estatísticas. No 1° semestre de 2020 foram registrados 25.712 mortes 

violentas intencionais, aumento de 7,1% em relação ao mesmo perí-

odo de 2019. Em todo o ano de 2019 das vítimas de violência letal 

74,4% eram negras, o que chama a atenção é o fato de que das víti-

mas de intervenção policial 79,1% eram negras, sendo que apenas 

56% da população brasileira é negra, que se autodeclara pretos e 

pardos (IBGE, 2019).  

A mesma polícia que mata um grande percentual de negros, 

beirando 80% das vítimas, também morre, sendo o maior percentu-

al de negros. Em 2019 o percentual de policiais negros mortos al-
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cançou 65,1%, como explicar isso, j{ que ‚*...+ o perfil dos profissio-

nais de segurança pública da SENASP (2015), 53% dos policiais bra-

sileiros são brancos e 44,9% negros *...+‛ (FBSP, 2020, p. 77). A expli-

cação mais plausível para o grande percentual de pessoas negras 

mortos pela polícia e também entre os próprios policiais é o racismo 

estrutural que faz parte das relações sociais normais e normatiza as 

mortes dos corpos negros, e a necropolítica enquanto projeto de 

poder da classe dominante do país que reserva à população negra 

os espaços de vulnerabilidade e a exposição diária à violência. Isso 

fica mais evidente quando analisamos os dados referentes a ra-

ça/cor das pessoas vítimas de confrontos policiais no 1° semestre de 

2020 no estado de Rondônia: as informações das imagens das cinco 

(05) ocorrências policiais noticiadas do site consultado chegou ao 

resultado 100% de negros.  

Conclusões 

Chegamos à conclusão que a decisão do estado brasileiro de 

quem vive e de quem morre (MBEMBE, 2018) foi tomada, e a estra-

tégia não tem nada de camuflada ou velada, mas está declarada e 

bem delineada nos dados estatísticos do anuário brasileiro de segu-

rança pública (2020) e nos noticiários policiais, disponíveis a qual-

quer cidadão com acesso à internet. 

A população negra do Brasil está sendo exterminada a partir 

de um processo violento de genocídio que se fundamenta na lógica 

do racismo estrutural e da necropolítica, que naturaliza as mortes 

onde o dado raça parece não ter sentido.  
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