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RESUMO
Tendo em conta os fundamentos teórico-metodológicos do materialismo histórico e, portanto,
da compreensão das bases materiais da cultura, a pesquisa evidencia modos de vida em povos
e comunidades tradicionais nos vales dos rios Guaporé e Madeira, em Rondônia, trazendo
evidências dos nexos entre trabalho-educação, economia e cultura, entendidos como unidades
dialéticas. Parte do pressuposto de que a defesa do território e, com ele, a afirmação de suas
maneiras de ser, fazer, sentir e pensar o mundo é elemento de estruturação de suas identidades
e, ao mesmo tempo, condição para sua existência. Para resistir ao processo de expansão
capitalista na Amazônia e à produção destrutiva do capital que, na contemporaneidade do
agronegócio e do neoextrativismo corroboram para as tentativas de desestruturação dos modos
de vida, homens e mulheres insistem em manter formas de estar no mundo que requerem a
produção de saberes em sintonia com a natureza e com a comunidade, tendo como horizonte a
reprodução ampliada da vida. Constituindo-se como forma de resistência ao modo de produção
capitalista, os modos de vida manifestam as relações que homens e mulheres trabalhadoras,
mediadas por experiências vividas e herdadas, estabelecem com o território em que produzem
sua existência. Os procedimentos de pesquisa foram observação das práticas cotidianas,
entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa. Entre outros, perguntamo-nos: quais têm sido
as formas encontradas para sobreviver na região? Como satisfazem suas necessidades básicas
de sobrevivência? Como se relacionam com a natureza, entre si e com outras comunidades?
Como se relacionam com o Estado? No cotidiano das comunidades, como se manifestam as
contradições entre capital e trabalho, bem como as formas de afirmação/negação de seus modos
de vida? Quais são as mediações do capital na conformação/desestruturação dos modos de vida?
De que maneira, os processos educativos contribuem para permanência desses modos de
produção da existência no interior do modo de produção capitalista? Ao investigamos as formas
de resistência e afirmação dos modos de vida de povos e comunidades tradicionais,
encontramos um movimento de luta pelo Comum. Acreditamos serem necessárias novas
pesquisas que aprofundem a ideia do Comum como sustentação dos modos de vida dos povos
tradicionais. Ao lutar pelo Comum, povos e comunidades tradicionais estão participando
politicamente da vida do país, tendo por base os seus saberes sociais. Mesmo se, historicamente
estão à margem da produção de riquezas e se não conseguem participar efetivamente das
questões do Estado, homens e mulheres reagem e se organizam em torno de uma pauta de
reivindicações, entre elas a defesa de seus territórios e o reconhecimento do direito de decidir
sobre seus modos de produzir a vida. Isso nos possibilita compreender que o modo de produção
capitalista tem hegemonia em relação a outros modos de produção da existência humana, mas
não é a totalidade. Enfim, essa tese procurou entender este fato: a maneira como trabalhadores,
utilizando-se de suas experiências e seus saberes anteriormente adquiridos, conseguem um
movimento de produção da vida material e imaterial que, não necessariamente, está pautada
pela lógica capitalista dominante. Assim, configuram-se modos de vida singulares que são
estabelecidos por laços de reciprocidade e mutualidade em que a finalidade é o bem comum de
toda a comunidade.
Palavras-chaves: trabalho-educação; modos de vida; povos e comunidades tradicionais;
experiência; cultura.

ABSTRACT
Taking into account the theoretical-methodological foundations of historical materialism and,
therefore, the understanding of the material bases of culture, the research highlights ways of
life in traditional peoples and communities in the valleys of the Guaporé and Madeira rivers, in
Rondônia, bringing evidence of the links between work-education, economics and culture,
understood as dialectical units. It starts from the assumption that the defense of the territory
and, with it, the affirmation of their ways of being, doing, feeling and thinking the world is an
element of structuring their identities and, at the same time, a condition for their existence. To
resist the process of capitalist expansion in the Amazon and the destructive production of capital
that, in the contemporary world of agribusiness and neo-extraction, corroborate attempts to
disrupt the ways of life, men and women insist on maintaining ways of being in the world that
require production of knowledge in harmony with nature and with the community, with the
horizon of expanded reproduction of life. Constituting themselves as a form of resistance to the
capitalist mode of production, the ways of life manifest the relationships that working men and
women, mediated by lived and inherited experiences, establish with the territory in which they
produce their existence. The research procedures were observation of daily practices, semistructured interviews and conversation circles. Among others, we ask ourselves: what have
been the ways found to survive in the region? How do you meet your basic survival needs?
How do they relate to nature, between themselves and with other communities? How do they
relate to the state? In the daily lives of communities, how are the contradictions between capital
and labor, as well as the ways of affirming / denying their ways of life? What are the mediations
of capital in shaping / disrupting lifestyles? How do educational processes contribute to the
permanence of these modes of production of existence within the capitalist mode of production?
When investigating the forms of resistance and affirmation of the ways of life of traditional
peoples and communities, we find a movement of struggle for the Common. We believe that
further research is needed to deepen the idea of the Common as a way of sustaining the ways
of life of traditional peoples. In fighting for the Common, traditional peoples and communities
are participating politically in the life of the country, based on their social knowledge. Even if,
historically, they are on the margins of wealth production and if they are unable to participate
effectively in State affairs, men and women react and organize themselves around a list of
demands, including the defense of their territories and the recognition of the right to decide on
your ways of producing life. This allows us to understand that the capitalist mode of production
has hegemony in relation to other modes of production in human existence, but it is not the
totality. Finally, this thesis sought to understand this fact: the way in which workers, using their
experiences and their previously acquired knowledge, achieve a movement of production of
material and immaterial life that is not necessarily guided by the dominant capitalist logic. Thus,
there are singular ways of life that are established by ties of reciprocity and mutuality in which
the purpose is the common good of the entire community.
Keywords: work-education; lifestyle; traditional peoples and communities; experience;
culture.
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INTRODUÇÃO
o tradicional não significa o atraso, não se restringe à
ideia de tradição e passado; tem um sentido políticoorganizativo e apresenta-se como alternativa ao modo de
produção e ao modo de vida capitalistas. (CRUZ, 2012,
p. 600).

Historicamente, os povos e comunidades tradicionais caracterizam-se por sua
organização social, sendo a luta em defesa pelo território uma condição básica para garantir
suas vidas. Em coexistência ao modo de produção capitalista, os povos/comunidades
tradicionais têm o território como “um ambiente simbólico, místico, político, econômico”
(SOUZA; BRANDÃO, 2012, p. 3), entendido como o lugar para além de suas fronteiras
geopolíticas. Para eles, o significado do território norteia a vida das pessoas que ali vivem e
constroem valores em suas experiências de trabalho.
Em nosso país, são consideradas povos e comunidades tradicionais os grupos
indígenas, caiçara, açoriano, caipira, babaçueiro, jangadeiro, pantaneiro, pastoreio, quilombola,
ribeirinho/caboclo amazônico, ribeirinho/caboclo não-amazônico (varjeiro), sertanejo/vaqueiro
e pescador artesanal. Por conta da diversidade dos grupos de trabalhadores e trabalhadoras
envolvidos pela expressão povos e comunidades tradicionais, é mais plausível recorrer ao modo
em que esses trabalhadores produzem sua vida material e imaterial. Para Caetano e Neves:

As comunidades quilombolas/rurais/tradicionais coexistem paralelamente à realidade
da zona urbana e resistem com o seu modo de vida e identidades específicas. Elas
carregam tradições, costumes, normas, concepções oriundas de uma cultura
tradicional de seus antepassados. Geralmente, demonstram intensa relação com a
natureza, já que dependem dela para a reprodução ampliada da vida. (CAETANO;
NEVES, 2013, p.7-8).

Apoiado em Diegues (2001), Little (2006) e Barreto Filho (2006), o pesquisador Valter
do Carmo Cruz (2012, p 598, 599), elenca quatro elementos essenciais para caracterizar o modo
de vida dos povos e comunidades tradicionais:
-A relação com a natureza: o modo que esses grupos usam e manejam os recursos
naturais se materializa através dos saberes que eles construíram sobre os ecossistemas, a
biodiversidade e os recursos naturais como um todo.
-A relação com o território e a territorialidade: A ancestralidade, a memória e o
sentido de pertencimento são a base para a relação com o território, que tem um sentido
material, físico e um sentido imaterial, simbólico.
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-A racionalidade econômico-produtiva: As relações de parentesco são de fundamental
importância para a produção econômica dessas comunidades já que essa produção é familiar e
doméstica. A produção é realizada para atender primeiramente as necessidades do grupo
familiar e somente após isso, que o excedente vai ao mercado capitalista.
-As inter-relações com os outros grupos da região e auto identificação: é na interação
com outras comunidades que se constrói a identidade das comunidades. Por conta disso as interrelações são fundamentais.
Esses quatro elementos constituem-se como a base para a análise teórica de quem são
os povos e comunidades tradicionais, que, comumente, têm uma ação prática efetiva na luta
política por seus direitos. Para Cruz:

Apesar da tentativa de uma definição de caráter mais técnico ou teórico conceitual por
parte da antropologia e da sociologia, o uso dos termos “povos e comunidades
tradicionais” não se resume a uma “categoria de análise”, pois trata-se de um termo
com fortes conotações políticas, tornando-se uma categoria da prática política
incorporada como uma espécie de identidade sociopolítica mobilizada por esses
diversos grupos na luta por direitos. (CRUZ, 2012, p. 599).

A partir de definição sociopolítica é que o Estado vai implementar políticas públicas
para esse grupo social. No entanto, é preciso ponderar que a existência de direitos não significa
a sua aplicação. Isso depende da luta que povos e comunidades tradicionais (e todo e qualquer
grupo de trabalhadores) realizam. Essa luta é importante porque lembra ao Estado o seu papel
original de protetor dos cidadãos. Em um cenário em que o Estado se encontra atravessado por
interesses capitalistas, corre-se o risco de que as políticas públicas venham a se tornar medidas
paliativas que enfraquecem a luta. Como afirma Ribeiro (2004, p. 215) “entendo por política
pública dirigida as camadas populares um conjunto de leis e ações regulatórias próprias do
Estado, visando manter sob controle os conflitos sociais oriundos dos interesses antagônicos de
classe que se confrontam”.
Fruto desta luta contínua foi a criação, em 2004, da Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais (CNPCT), que tinha como
primeira finalidade estabelecer a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das
Comunidades Tradicionais (PNPCT), instituída em 2007. A PNPCT busca promover o
reconhecimento, o fortalecimento e garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais,
econômicos e culturais, com respeito e valorização à identidade, suas formas de organização e
suas instituições. A CNPCT era composta por 30 pessoas, dentre as quais vários representantes
dos povos e comunidades tradicionais. Em 2016, um decreto que instituiu o Conselho Nacional
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de Povos e Comunidades Tradicionais, o que na prática, alterou a condição da comissão para
conselho, visto que a PNPCT já estava implantada.
Manter ativa a disputa por direitos é central para manter a luta de classes. A definição
sociopolítica é importante porque agrega os trabalhadores e trabalhadores para a luta pela
efetividade dos direitos. Na Amazônia, a luta dos povos e comunidades tradicionais se mostra
extremamente dura. Afinal, o empresariado capitalista quer dominar esta que é a maior floresta
tropical do mundo, a maior província mineral e a principal reserva biogenética do planeta, logo
o maior bioma brasileiro. Por essa e outras razões, o cenário se mostra catastrófico. A professora
e pesquisadora Violeta Loureiro da Universidade Federal do Pará, diz:

Portanto, além da dominação política e econômica do passado, da dominação
econômica hoje exercida través das grandes corporações mundiais, os países
hegemônicos estabeleceram e procuraram consolidar uma forma de dominação nova,
que se apoia no conhecimento cientifico e tecnológico que possuem e ampliam sem
cessar, num ritmo muito mais rápido do que os países periféricos. Através desses
conhecimentos que se valem para considerar os conhecimentos tradicionais como
inferiores, procurando estabelecer formas novas e muito poderosas de dominação.
Controlando o cesso à biodiversidade e dominando o saber que possibilita tirar o
máximo de proveito dela, reestabelece-se uma nova forma de colonialismo.
(LOUREIRO, 2009, p. 164, 165).

Por ser uma “frente pioneira” e ao mesmo tempo uma “frente de expansão”
(MARTINS, 2019) para a produção feita a partir do solo, e por ter grande parte de seu subsolo
intacto, a Amazônia é vista pelos capitalistas como um território a ser conquistado, cujas
histórias daqueles que se julgam como conquistadores são feitas de violência contra povos e
comunidades tradicionais. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) que tem importante papel na
resistência dos trabalhadores e trabalhadoras indica que:

em 2014 a Amazônia Legal totalizava 43,4% dos conflitos por terra no Brasil. Tratase, portanto, de uma região com altos índices de conflitos, consequentemente, de
violência contra os camponeses. A fronteira agrícola brasileira ameaça a Amazônia
de maneira escancarada desde a Ditadura Militar, e atinge hodiernamente índices
ascendentes ano após ano, envolvendo o desmatamento, a violência e a barbárie no
campo. Mortes e perda de biodiversidade justificadas e mascaradas em nome da
expansão do capital no campo brasileiro e da ganância por concentração de terras,
rotuladas como o agronegócio moderno. Tão moderno em suas máquinas e tão arcaico
em suas relações sociais. Madeira, grãos e terras manchadas de sangue de
camponeses, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos da floresta e tantos outros.
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2017, p. 16, 17).

A violência sempre esteve presente nos processos de disputa por territórios na
Amazônia (e no Brasil todo), mesmo quando governos progressistas estiveram mediando essas
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disputas. Nos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, políticas públicas levaram qualidade de
vida para o campesinato e, logicamente, para as comunidades tradicionais, mas esses governos
também falharam em algumas pautas desses povos.
Como exemplo, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, os conflitos
rurais cresceram substancialmente, sobretudo pelas degradantes condições de trabalho e
violência contra os indígenas, fatores especialmente críticos na Amazônia e que, em muitos
casos, estavam vinculados diretamente ao neoextrativismo. Segundo o pesquisador Ariovaldo
de Oliveira (2009), também houve um abandono gradual das metas de reforma agrária durante
a gestão de Lula da Silva e, apesar disso, houve uma queda no número de pessoas envolvidas
nas lutas por terra e território. Sobre esse período, Oliveira, (2009, p. 69) assevera que “o fluxo
de recursos financeiros do governo, destinados às políticas compensatórias, estão apaziguando
àqueles que lutaram energicamente pela reforma agrária nos últimos 30 anos. Tudo indica que
os dois processos interagem”.
Ao longo da história e na atual conjuntura, em especial a partir do golpe de 2016, em
que Dilma Rousseff foi destituída da presidência da República, a classe trabalhadora tem seus
direitos expropriados por um governo neoliberal mancomunado com o grande capital, logo a
luta por direitos torna-se mais árdua. E, mesmo nesse contexto, apresenta resultados positivos
e animadores para a classe trabalhadora, como a derrubada pelo Supremo Tribunal Federal1, da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Partido Democratas (DEM)
questionando o decreto 4887/2003. Este decreto garante a titulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades quilombolas e também assegura a participação dos
remanescentes quilombolas no processo de demarcação e titulação. Como podemos ver no texto
do decreto:

Art. 1o - Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a
delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas
por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o
estabelecido neste Decreto.
Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as
utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural.
[...]

1

Sobre essa votação conferir: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369187
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Art. 6o - Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a
participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por
meio de representantes por eles indicados. (BRASIL, 2003).

A importância desse decreto é o fato de reconhecer a identidade quilombola e o seu
direito ao seu território. A Confederação Nacional de Articulação das Comunidades Negras
Rurais Quilombolas (CONAQ) lançou a seguinte petição para a manutenção do decreto:

Em 2004, o Partido Democratas (DEM) entrou com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no STF, questionando o decreto 4887/2003 que
regulamenta a titulação das terras dos quilombos. O julgamento já foi adiado por 3
vezes, e será retomado em 8 de fevereiro. Todos os títulos de quilombos no país
podem ser anulados. O futuro das comunidades está em perigo. Novas titulações não
serão possíveis sem o decreto. Mais de 6 mil comunidades ainda aguardam o
reconhecimento de seu direito. As comunidades quilombolas são parte da nossa
história, do nosso presente e também do nosso futuro. Assine a petição e diga ao STF
que não aceite a ação do Partido Democratas! Junte-se à luta dos quilombolas pelo
seu direito constitucional à terra.
O Brasil é quilombola! Nenhum quilombo a menos! Ainda há quem nos meça em
arrobas.
Minha terra e a minha identidade estão seriamente ameaçadas pela ADI nº 3239/2004,
que questiona o direito de propriedade das comunidades quilombolas.
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES
NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS, 2017).

De certo modo, a petição pressionou o Supremo e a decisão da corte foi favorável à
manutenção do decreto 4887/2003. Mas lembramos aos leitores que embora a tese fale de
quilombolas, não é sobre quilombolas nem sobre formação de quilombos. O texto é resultado
de uma pesquisa sobre o modo de vida de povos e comunidades tradicionais e, dentro dessa
concepção, estão os remanescentes quilombolas. Veremos ao longo do texto que as definições
são político-jurídicas e que no cotidiano as identidades se misturam e se completam.
As terras de Rondônia são frutos da cobiça de fazendeiros, madeireiros, mineradores,
empresários capitalistas que vislumbram a oportunidade de auferir lucros na Amazônia. Por
isso que os ataques seguem por parte daqueles que defendem os interesses do capital. Em agosto
de 2018, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Frente Parlamentar da
Agropecuária emitiram um ofício ao presidente Michel Temer para pedir a revogação do
Decreto nº 6.040, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Tradicionais (PNPCT)2. Ainda em 2018, durante a corrida presidencial, o
candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), o general da reserva Antônio

2

https://racismoambiental.net.br/2018/08/21/bancada-ruralista-arma-mais-uma-ofensiva-contra-povostradicionais/
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Hamilton Mourão do (PRTB), afirmou que o Brasil herdou a “indolência” dos indígenas e a
“malandragem” dos africanos.3 Em abril de 2017, o então candidato Jair Bolsonaro afirmou que
iria acabar com todas as reservas indígenas e comunidades quilombolas do País caso fosse eleito
em 2018. Para Bolsonaro, estas comunidades atrapalham a economia nacional. “Onde tem uma
terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí” (sic).4
No Vale do Guaporé em Rondônia, a Associação Quilombola do Forte Príncipe da
Beira (ASQFORT), a Associação Quilombola da Comunidade Santa Fé e a Associação dos
Seringueiros do Vale do Guaporé (AGUAPE) são algumas das organizações que participam da
luta em defesa da manutenção das terras dos povos e comunidades tradicionais. Em todo o
estado de Rondônia, entidades, organizações e movimentos sociais também lutam. Podemos
citar a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB),
o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) diretamente envolvidos pela defesa de povos e
comunidades tradicionais, bem como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) que lutam por uma vida melhor no campo
e, por consequência, se somam à luta dos povos e comunidades tradicionais.
Para povos e comunidades tradicionais de Rondônia, o extrativismo é uma atividade
fundamental para a subsistência. Os principais produtos são a seringa, a castanha-do-brasil, o
óleo de copaíba5 e o sangue de dragão6. A pesca, a produção de farinha de mandioca, a pequena
agricultura familiar, além de uma reduzida pecuária de auto sustentação complementam a
economia de subsistência. O turismo tem-se constituído em importante atividade para a
população. No Guaporé muitos trabalhadores pilotam barcos que conduzem pescadores
esportistas. Na maioria das vezes, esses trabalhadores alugam o seu próprio barco para os
pescadores, o que garante a renda do barco e do trabalho enquanto pilotos.
Muitos problemas são enfrentados para a preservação dos seus direitos quanto às terras
que ocupam. Por exemplo, na Comunidade Quilombola Santa Fé, há uma disputa pelas terras
com latifundiários locais. Os moradores da Comunidade de Pedras Negras tiveram suas ações
cotidianas alteradas por conta da criação de uma Reserva Extrativista em seu território.

3

https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/mourao-diz-que-brasil-herdou-indolencia-dos-indigenas-emalandragem-dos-africanos-a73yblnaimou0dhs5t65rklki
4
https://www.istoedinheiro.com.br/bolsonaro-diz-que-ira-acabar-com-demarcacoes-de-terras-e-financiamentode-ongs/
5
O óleo de copaíba é um produto resinoso que apresenta diferentes aplicações e benefícios para o organismo,
incluindo para o sistema digestivo, intestinal, urinário, imunológico e respiratório. É utilizado também para
desinfectar e cicatrizar feridas ou problemas de pele.
6
Além de servir para proteção da planta a seiva do Sangue de Dragão também é usada como antioxidante,
adstringente e rejuvenecedor, ativando o sistema imunológico. Serve ainda como tonificante, cicatrizante, antiinflamatórios, anti-fungos e anti-viral.
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A população da Comunidade de Forte Príncipe da Beira vive o problema de ter a sua
regularização fundiária disputada com o Exército Brasileiro, que afirma ser a área de uso e
posse das Forças Armadas. Para a Comunidade de Santo Antônio do Guaporé, os problemas
vinculam-se à sobreposição da comunidade, residente na mesma região há mais de 200 anos
com a Reserva Biológica do Guaporé – REBIO – Guaporé. Sendo uma reserva biológica, o
extrativismo não é permitido e, assim como já supracitado, o extrativismo é importante para as
pessoas da região.
A comunidade de Jesus situada no vale do São Miguel é marcada pela forte presença
de latifundiários que se apropriaram de um projeto de colonização denominado “Primavera”7 e
que, progressivamente, se apropriaram das terras que antes pertenciam à comunidade. Os
fazendeiros percebem a comunidade como um obstáculo a seus interesses e atuam de forma
ilegal, invadindo suas terras, explorando sua madeira e alterando as relações sociais internas da
comunidade na medida em que dividem os interesses do grupo e criam expectativas antes não
pensadas por seus membros (DEMÍCIO, 2012).
Ainda no Vale do Guaporé, os trabalhadores que vivem na Reserva Extrativista do Rio
Cautário - RESEX do Cautário estão sempre em estado de alerta com a possibilidade das
invasões de madeireiros. Sem contar a situação de diversas etnias indígenas que convivem com
a ganância de fazendeiros que olham com cobiça para os seus territórios e suas águas. Os
fazendeiros querem derrubar as matas para a feitura de seus pastos (muitas vezes improdutivos),
querem retirar a madeira nobre que há nessas terras e explorar os minérios do subsolo, o que
acentua ainda mais a situação, já que há um número enorme de índios desaldeados. Segundo o
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), em Rondônia, há 18 terras indígenas sem
providência, 9 delas no Vale do Guaporé8.
Como veremos no capítulo 4, os povos e comunidades tradicionais do Vale do
Guaporé vivem o drama da disputa pela terra já que, mesmo com a posse, há sempre sujeitos
interessados em tomar-lhes o seu lugar de morada. Na região, a posse e o título da terra são
questões que afligem o interesse de uma elite fundiária local e nacional, uma vez que alguns
dos maiores proprietários de terras do Vale do Guaporé vivem em outros estados da União. Ao
andarmos na região, é comum ouvirmos relatos parecidos sobre fazendas no Vale do Guaporé,

7

Segundo Demício (2012) o Projeto de Colonização Agropastoril Primavera, criado pelo INCRA em 1988, não
teve seus lotes entregues às famílias cadastradas em programas de reforma agrária e a implantação do projeto foi
abortada. Com isso, os lotes foram progressivamente sendo ocupados por posseiros que, por sua vez, foram
vendendo suas posses a outros interessados e promovendo uma grande concentração de terra na região, de forma
que o Projeto Primavera é uma área com o maior número de fazendas do município de São Miguel do Guaporé.
8
Mais informações sobre essa questão estão disponíveis em https://cimi.org.br/terras-indigenas
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como por exemplo: essa fazenda é do Dr. Fulano, que mora em São Paulo (ou Rio de Janeiro,
ou Paraná, ou Rio Grande do Sul, etc,), ele vem aqui uma vez por ano.
No vale do rio Madeira, a construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio
comprometeu sobremaneira a vida de povos e comunidades tradicionais. Muitas comunidades
foram alagadas e deixaram de existir, sendo seus moradores transferidos para outros lugares.
As comunidades de Mutum Paraná, Engenho Velho, São Domingos, Maravilha, Assentamento
Joana D’arc, Santo Antônio, Jatuarana, Sacaca, Porto Seguro, Vila Amazonas, Teotônio,
Morrinho, São João Batista, Niterói, São Sebastião, Caracol, Caldeirão do Inferno, EmbaúbaPalmeiral, Jirau, foram engolidas pelas águas dos reservatórios das duas usinas.
Além da desterritorialização das comunidades ribeirinhas, os efeitos da aceleração que
o capital traz para a temporalidade na região amazônica prejudicam não só os recursos hídricos
como também a paisagem e impõem relações socioeconômicas que expropriam direta ou
indiretamente as comunidades amazônicas. No rio Madeira, tivemos o desaparecimento de
inúmeras ilhas e cachoeiras, destacando-se as cachoeiras Santo Antônio, Teotônio, Morrinho,
Caldeirão do Inferno, Jirau, Embaúba, Três Irmãos, Vai Quem Quer, Prainha, Machado,
Paredão, Tamborete, Penha, Taquaras, Araras, Ribeirão e Misericórdia; e as ilhas do Padre, da
Pedra, Santana, Niterói, Jaci-Paraná, Liverpool, Porto Seguro.
Em situação de constante alerta com essa situação, os povos e comunidades
tradicionais discutem as suas ações na luta. Representantes de diversas comunidades do Vale
do Guaporé reuniram-se em 22 e 23 de setembro de 2018 na Comunidade Quilombola de Jesus,
e redigiram uma carta manifesto sobre a luta empreendida:

Sentados todos juntos, conversamos, recuperando e trocando experiências, memória
da vida e da luta das famílias das comunidades pela conquista dos nossos territórios
ancestrais, de nossos processos de resistência e de enfrentamento às ameaças sofridas,
seja por parte de grileiros e fazendeiros, seja pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Exército Brasileiro. (CARTA DAS
COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS DO VALE DO GUAPORÉ,
2018, p.1).

Por viverem às margens dos rios e, mais do que isso, viverem dos rios, tendo com eles
uma relação de harmonia, poderíamos afirmar que esses povos são ribeirinhos. Mas como
nomeá-los assim se, como exemplo no Vale do Guaporé, desde a chegada dos primeiros negros
(tanto os que vieram fugindo da escravidão, quanto os que vieram escravos para a construção
do Forte Príncipe da Beira), os quilombolas se misturaram primeiramente a indígenas
brasileiros e bolivianos, e depois a agricultores tradicionais, migrantes de outras regiões. No
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Vale do Madeira, os migrantes nordestinos se misturaram aos indígenas habitantes da região.
Sabemos que devemos fazer um aprofundamento empírico e teórico, mas já podemos afirmar
que se tratam de comunidades multiétnicas.
Já vimos que a autoidentificação é uma categoria de uso político, para a garantia de
direitos e políticas públicas, no entanto, na constituição da população dos vales do Guaporé e
do Madeira, há um misto de identidades. Temos remanescentes quilombolas, indígenas
brasileiros, indígenas bolivianos, migrantes nordestinos, camponeses agroextrativistas,
seringueiros, pescadores e ribeirinhos. Os conceitos identitários alteram-se com o tempo e uma
mesma comunidade assume diversas facetas de uma ampla identidade que, necessariamente,
não são excludentes, afinal:

Esses sujeitos há muito compreenderam que se autonomear e nomear seus modos
próprios de existência encurtam as distâncias para o acesso a direitos, ou, de modo
mais explícito, são dispositivos que garantem a permanência em seus territórios.
(REIS DA SILVA, 2019, p 7).

Veremos ao longo do texto que, no cotidiano das comunidades, é difícil definir as
identidades, pois as autoidentificações se misturam. Não podemos discutir a identidade apenas
pela questão de cor de pele, mas, sim, pelas formas de produzir a vida material e imaterial: as
tradições religiosas, as relações com o mundo natural, as formas de manejo dos recursos
naturais e seu universo mítico-religioso e, também, a identificação de sua territorialidade
específica, como um espaço de vivência, produção, lazer e refúgio da comunidade. Em outras
palavras, precisamos entender os seus modos de vida, percebendo que ao analisar os modos de
vida, devem-se levar em conta por um lado, à análise da relação entre as diferentes práticas
cotidianas, trabalho, vida familiar, consumo, lazer e etc. e, por outro lado, às relações que o
conjunto dessas práticas estabelece com as relações sociais mais gerais (GUERRA, 1993).
Muitas vezes, a identidade serve como categoria jurídica. Discutindo sobre esse termo
e sobre o uso do termo “remanescente”, Arruti diz que:

Com efeito, o uso da noção, em ambos os casos, implica, para a população que o
assume (indígena ou negra), a possibilidade de ocupar um novo lugar na relação com
seus vizinhos, na política local, diante dos órgãos e políticas governamentais, no
imaginário nacional e, finalmente, no seu próprio imaginário. [...] trata-se de
reconhecer naqueles grupos, até então marginais, um valor cultural absolutamente
novo que, por ter origem em um outro quadro de referências (a tal cosmologia
nacional, savante), era até então desconhecido deles mesmos. (ARRUTI, 1997, p. 22).
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Na tentativa de entender o modo de vida de povos e comunidades tradicionais, nunca
é demais referenciar-nos pelos escritos marxianos, os quais nos indicam que o ser humano é
produtor de sua história, constatação feita por Marx e Engels o longo dos seus estudos e que é
explicitada na A Ideologia Alemã. Eles afirmam que seres humanos não são passivos e,
tampouco a natureza, que se configura como um domínio intocado pelo homem, pelo contrário:
o homem real revela-se como um ser essencialmente ativo – cuja ação se manifesta sobretudo
sob a forma de trabalho – e a natureza, por sua vez, como uma realidade inteiramente
modificada no curso da história, por meio do trabalho humano. Então o mundo no qual os seres
humanos vivem é um produto histórico, resultado da realidade mediada pelo trabalho humano.
Compreendemos que homens e mulheres, os quais vivem da sua força de trabalho,
produzem saberes em sua experiência de trabalho, em sua prática diária, nas relações com seus
pares, no trabalho, na igreja, na associação, enfim ao longo da sua trajetória de vida. Dessa
forma, como parte integrante da sabedoria tradicional (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS,
2015), os saberes do trabalho (FRANZOI; FISCHER, 2015) não provêm necessariamente da
instituição escolar, logo não se resumem a conhecimentos prévios, ou se encontram
sistematizados em manuais, mas são produzidos na sua práxis cotidiana. As relações
estabelecidas cotidianamente ensinam aos seres humanos como portar-se, colocar-se diante dos
outros, quer sejam seus parceiros diários ou meros desconhecidos. Para além disso, são essas
relações que indicam aos seres humanos a necessidade de contestar o sistema capitalistas, de
lutar por um modelo melhor de sociedade.
Também nas comunidades tradicionais, é a partir do trabalho que homens e mulheres
produzem suas vidas e desenvolvem relações sociais. Quer dizer que é exatamente nesse ato de
produzir a vida que os povos tradicionais se educam e produzem saberes que permearão a sua
existência, em um processo que não se esgota, uma vez que o saber só existe em decorrência
do fazer. Diante dessa realidade, precisamos estar atentos às formas de como o capitalismo se
apropria dos saberes da classe trabalhadora. Como afirma Rodrigues:

Numa perspectiva de dominação, a produção de saberes econômicos, antropológicos,
sociológicos, cibernéticos, culturais, dentre outros, encontra-se atrelada aos interesses
da classe dominante, cumprindo o papel de perpetuar sua existência e maximizando o
potencial de obtenção da mais-valia. (RODRIGUES, 2012, p.51).

Então, cumpre à classe trabalhadora organizar-se para o enfrentamento do domínio
capitalista com a incorporação dos saberes, dos conhecimentos provenientes da relação
trabalho-educação, com a finalidade de evitar uma alienação do mundo que intensifica a
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exploração imposta pelo capital. É pela tomada de consciência das relações de exploração do
trabalho que o capitalismo faz com que homens e mulheres que vivem da venda de sua força
de trabalho possam lutar por mudanças sociais. Os pescadores que estiveram no estudo
desenvolvido por Rodrigues tinham essa perspectiva de organização “porque compreendem que
o saber se personifica em poder” (RODRIGUES, 2012, p.51).
É importante notar que as estratégias que povos e comunidades tradicionais do Vale
do Guaporé desenvolvem para sobreviver diante das relações capitalistas atuais têm como base
os saberes anteriormente apreendidos. Como ressalta Tiriba (2001), é fundamental que os
trabalhadores transformem suas vivências pregressas e atuais em experiências propriamente
formadoras, tendo o trabalho como princípio educativo.
O estudo sobre e com os povos e comunidades tradicionais em Rondônia é um campo
de pesquisa que pode favorecer a compreensão de que o trabalho cria a identidade e a visão de
mundo, ou seja, ao realizar o seu estar no mundo por meio do trabalho, as populações
tradicionais do Vale do Guaporé e do Vale do Madeira aprendem e apreendem os saberes que
serão validados pela experiência.
A princípio, parece-nos que um elemento importante para a definição da identidade
dos povos e comunidades tradicionais é a lógica de mutualidade e reciprocidade com a qual
eles enfrentam o dia a dia. Marcel Mauss (2003, p. 67) chama essa lógica de “forma-dádiva de
riqueza”, e ela se distingue da forma-mercadoria. A forma-mercadoria não tem memória social,
o comprador pode esquecer o vendedor tão logo pague com dinheiro pela coisa que comprou.
A forma-dádiva da riqueza ao contrário nunca esquece; ela deve ser retribuída no futuro: a
dádiva tem memória. Em síntese, enquanto sob o capitalismo as pessoas são meio para obter
lucro (ou, na formulação marxiana: as relações entre pessoas tomam a forma de relações entre
coisas), nas sociedades onde vigora a forma-dádiva as coisas são meio para acumular relações
sociais – isto é, visam diretamente criar vínculos permanentes entre pessoas. Igualmente,
refletiremos os preceitos de Tiriba e Fischer (2015) para compreender que, embora estejam
inseridos dentro de uma sociedade capitalista, os povos e comunidades tradicionais incorporam
com mais intensidade valores éticos e sociais como a cooperação, ou seja, vivem a vida a partir
de uma perspectiva diversa da lógica capitalista. Isso nos aponta que as estratégias associativas
de trabalho e de sobrevivência, fundadas em relações de doação, cooperação e reciprocidade,
têm sido fundamentais para a preservação de melhoria da qualidade de vida de um grande
contingente da classe trabalhadora.
Esse pode ser um elemento de agregação social e de sentido de comunidade que faz
com que mesmo com as dificuldades impostas pela lógica capitalista, parte dos trabalhadores
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do campo insiste em ficar em seu território, pois ali estão suas raízes, seus costumes e é nesse
ambiente que eles encontram, em sua perspectiva, conforto, tranquilidade, segurança e maior
qualidade vida. Nesse espaço, costuma-se ter uma maior incorporação dos sentimentos de
mutualidade e reciprocidade porque,

Na comunidade há o espaço da festa, do jogo, da religiosidade, do esporte, da
organização, da solução dos conflitos, das expressões culturais, das datas
significativas, do aprendizado comum, da troca de experiências, da expressão da
diversidade, da política e da gestão do poder, da celebração da vida (aniversários) e
da convivência com a morte (ritualidade dos funerais). Tudo adquire significado e
todos têm importância na comunidade camponesa. Nas comunidades camponesas as
individualidades têm espaço. As que contrastam com o senso comum encontram
meios de influir. Os discretos são notados. Não há anonimato na comunidade
camponesa. Todos se conhecem. As relações de parentesco e vizinhança adquirem um
papel determinante nas relações sociais do mundo camponês. Nisto se distingue
profundamente das culturas urbanas e suas mais variadas formas de expressão.
(GÖRGEN, 2009, p. 5).

Como exemplo, um momento em que estes valores vêm à tona de forma bela e
explícita é a realização da Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé. Esta festa, realizada nas
comunidades do Vale do Guaporé, consiste em uma manifestação cultural de caráter religioso,
feita pelos trabalhadores e trabalhadoras, jovens, crianças e adultos, que fazem do Divino um
símbolo de devoção popular. O evento acontece anualmente na região desde 1894, sendo uma
prática cultural trazida pelos negros vindos de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso.
Vale ressaltar que é uma festa religiosa móvel, partindo em cortejos fluviais e terrestres durante
aproximadamente cinquenta dias pelas comunidades brasileiras e bolivianas às margens dos
rios no Vale do Guaporé.
O cortejo pode ficar na comunidade por um período do dia, por um dia inteiro ou dois
dias, isso depende do tamanho da comunidade visitada. Momento único nesse festejo é o
encerramento em que pessoas de todas as comunidades prestigiam. É um evento mais longo e
a comunidade que o recebe se prepara de maneira especial, pois tem uma responsabilidade
maior. No encerramento, são renovados os votos ao Divino Espírito Santo do Guaporé, votos
esses em os participantes costumam condicionar o seu sucesso econômico à sua devoção
religiosa. Isso nos parece um enlace entre economia e cultura.
Costa Marques, município onde está parte das comunidades desta pesquisa, receberá
o encerramento da Festa do Divino em 2020. Em 2021, o encerramento será na comunidade do
Forte Príncipe da Beira. Os devotos já começam a se organizar para tal evento. Em uma de
nossas viagens para a pesquisa, em setembro de 2018, na comunidade do Forte Príncipe já
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estava acontecendo a coleta de donativos para a construção de um barracão para a festa. No
caso dos povos e comunidades tradicionais, o espaço da religiosidade também é um espaço de
trocas e prestações. Entre as comunidades do Vale do Guaporé, trabalhar nas tarefas da Festa
do Divino é algo tido como grandioso e, para muitos, é essencial para manter o bem-estar do
ano todo e a luta para garantir o seu estar no mundo.

O que eu mais gosto na minha vida é poder trabalhar na Festa do Divino. Já faz 40
anos que eu trabalho na Festa, sempre na cozinha, fazendo a comida para o povo. Eu
digo que é isso que me dá forças para enfrentar o trabalho do ano todo, os problemas
da vida, as dificuldades que o “governo” não resolve, não ajuda. (D. MARIA
ANTÔNIA, entrevista concedida a Souza et al, 2015).

Isso nos indica certa especificidade do modo de vida. Os seres humanos, ao realizarem
o seu trabalho, não só aprendem a produzir mercadorias, como também, ao produzi-las,
constroem saberes e cultura, assim o modo de vida é a forma em que o aspecto cultural se
manifesta. Se conseguirmos compreender as especificidades do trabalho realizado por povos
tradicionais e, ainda, se formos mais a fundo para entendermos a cultura do trabalho que
acontece nessas comunidades, estaremos ampliando a nossa noção de modos de vida, porque
esta categoria é ligada ao trabalho e, por conseguinte, a cultura do trabalho. Vejamos que:

Cultura do trabalho diz respeito aos elementos materiais (instrumentos, métodos,
técnicas, etc.) e simbólicos (atitudes, ideias, crenças, hábitos, representações,
costumes, saberes) partilhados pelos grupos humanos — considerados em suas
especificidades de classe, gênero, etnia, religiosidade e geração. Determinada em
última instância pelas relações de produção, nos remete a objetivos e formas sobre o
dispêndio da força de trabalho, maneiras de pensar, sentir e se relacionar com o
trabalho. (TIRIBA, 2008, p. 85).

Precisamos buscar evidências empíricas de que a cultura do trabalho de povos e
comunidades tradicionais é distinta da cultura do trabalho do modo de produção capitalista.
Falando sobre a possibilidade de formas distintas da produção da vida material e imaterial, Lia
Tiriba e Maria Clara Fischer, ao se depararem com pesquisas cujos recortes estão no estado de
Mato Grosso, nos instigam afirmando que:

...pensamos ser necessário ter uma visão para além das fronteiras deste extenso
Estado, de maneira a tornar mais nítida a existência de um grande número de
territórios onde se verifica a produção não capitalista. Referimo-nos aos povos da
floresta, comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e outros povos e
comunidades tradicionais milenares situadas na Ásia, África, nas Américas (México,
Peru, Bolívia, Equador, por exemplo). Por insistirem em conservar seu modo de vida,
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são espaços/tempos de longa duração que perduram em diversos momentos históricos,
mesmo quando o modo de produção capitalista tem hegemonia em relação aos demais
modos de produção da vida social. (TIRIBA; FISCHER, 2015, pág. 408, 409).

Esta afirmação é o ponto de partida para pensarmos a pesquisa que propomos.
Precisamos entender em que medida a produção não capitalista realizada por povos tradicionais,
por povos camponeses, torna-se um processo antagônico à produção capitalista e quais os
saberes, conhecimentos e experiências são formulados e, ao mesmo, formadores desta vivência.
Thompson enfatiza que a experiência permite perceber e reconhecer as ações humanas
fazendo a história que, por sua vez, é construída por agentes efetivos e não uma história em que
predominam estruturas sem sujeito. São as experiências cotidianas “herdadas ou partilhadas” e
de lutas que contribuem para o seu fazer, ou seja, para a constituição das identidades dos
trabalhadores e trabalhadoras.
Optamos pelo materialismo histórico como quadro de referência porque entendemos
que Marx e Engels, ao superarem as concepções idealistas de Hegel, e moverem-se para o que
é concreto, conseguiram um método de análise social que pode ampliar a consciência de
trabalhadores e trabalhadoras, transformando-os em uma força social capaz de mudar a
sociedade e superar os laços opressores impetrados pelo modo de produção capitalista.
Justamente isso é o que precisamos. Por ser um referencial capaz de construir a crítica sobre o
modo de produção capitalista, o materialismo histórico apresenta-se como essencial para a
mudança social que almejamos realizar em nosso dias, já que, segundo Frigotto (1991), o que
fundamentalmente importa para o materialismo histórico-dialético é a produção de um
conhecimento crítico que altere e transforme a realidade anterior, tanto no plano do
conhecimento como no plano histórico social, de modo que a reflexão teórica se dê em função
de uma ação para transformar a realidade e transformar os seres humanos nessa atividade.
Enfim, o materialismo histórico entende que o método constitui-se muito mais como uma
concepção de realidade que mediará o processo de apreensão do conhecimento, do que uma
simples ferramenta para medir ou observar os fenômenos sociais.
A concepção do materialismo histórico vai além das leis que regem os fenômenos em
busca da lei de sua modificação e de seu desenvolvimento, destacando o dinamismo da práxis
transformadora dos homens como agentes históricos. Ressaltamos que para Marx a sociedade
constitui uma totalidade de relações de produção e reprodução, materiais e ideológicas, logo a
análise feita pelo materialismo histórico está baseada em conceber a sociedade como uma
totalidade e o desenvolvimento histórico a partir das contradições. Nas palavras de Ciavatta
(2014, p.194) “a totalidade social construída não é uma racionalização ou modelo explicativo,
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mas um conjunto dinâmico de relações que passam, necessariamente, pela ação dos sujeitos
sociais” É com as ações cotidianas que os sujeitos sociais constroem suas identidades e as
afirmam, sendo isto de vital importância porque é com a afirmação da identidade que as
comunidades se fortalecem.
Foi pensando na necessidade de fortalecimento das comunidades, a fim de que possam
enfrentar os ataques aos seus territórios, que formulamos os problemas, as perguntas, os
objetivos e a hipótese desta pesquisa.

Problemas, objetivos e hipótese da pesquisa
Sabemos que povos e comunidades tradicionais sofrem investidas do capital sobre seu
território e que, para resistir, precisam estar organizados em associações de moradores, fóruns
comunitários, cooperativas, e outras formas de associatividade. No caso das comunidades
tradicionais do Vale do Guaporé e do Vale do Madeira, as investidas do capital se deram
primeiramente pela exploração do trabalho no extrativismo da borracha e de outros produtos da
região, em dois grandes ciclos. O Primeiro Ciclo da Borracha vai de 1850 até 1912, quando há
um declínio nas vendas brasileiras por conta da implantação de seringais na Ásia. Com o
aumento do consumo durante a Segunda Guerra Mundial, os seringais amazônicos voltaram a
produzir muita borracha para o mercado mundial, o que ficou conhecido como o Segundo Ciclo
da Borracha, tendo seu ápice entre os anos de 1942-1945.
Simultaneamente a essa exploração, as populações dessas comunidades sofreram com
a falta de ações do Estado em seu favor. A partir de 1970 em uma nova ofensiva do
empresariado capitalista, as comunidades começam a ser ameaçadas pelo cerceamento
provocado pelo modo de produção capitalista que vislumbra possibilidade ao agronegócio e a
mineração nas terras das comunidades tradicionais. Apesar de tantas ofensivas do capital ao
longo da história, os moradores das comunidades tradicionais mantém modos de vida peculiares
que lhes garantem sua existência como tal.
Acreditamos que seja necessário entendermos como as populações das comunidades
tradicionais (tanto as participantes dessa pesquisa como as demais), com os seus modos de vida
específicos, conseguem força para o enfrentamento da exploração capitalista, outrora baseada
na figura do seringalista e hoje, mediadas pelo Estado, ancorada nas figuras do fazendeiro, das
empresas mineradoras e do comerciante atravessador de mercadorias.
Consideramos importante compreender em que medida os processos de reprodução da
vida desses grupos de trabalhadores requerem, ainda que contraditoriamente, a afirmação e
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reafirmação de modos de vida distintos do modo de produção capitalista. Quais têm sido as
formas encontradas por povos tradicionais para sobreviver na região? Como vivem? Como
satisfazem suas necessidades básicas de sobrevivência? Como se relacionam com a natureza,
entre si e com outras comunidades? Como se relacionam com o Estado? Como a cultura local
se entrelaça com a cultura da chamada “sociedade envolvente”? O que pensam sobre “o mundo
lá fora”? O que desejam para si e seus filhos? No cotidiano das comunidades, como se
manifestam as contradições entre capital e trabalho, bem como as formas de afirmação/negação
de seus modos de vida? Quais são as mediações do capital na conformação dos modos de vida?
De que maneira a educação escolar e a educação que se dá no cotidiano de produção da vida
social contribuem para a permanência e resistência desse modo de vida no interior do modo de
produção capitalista?
Assim, para os povos e comunidades tradicionais, qual o objetivo do trabalho? Como
trabalham? Para quem trabalham? Quais as formas de associatividade? Que sentidos e valores
são atribuídos ao trabalho? Que relação estabelecem com o tempo? A floresta serve apenas
como matéria-prima para satisfação das necessidades humanas? Que trabalhos são necessários
para tentar garantir a reprodução ampliada da vida? Essas são questões de ordem econômica e
também, de ordem cultural, as quais procuraremos responder ao longo do trabalho.
O objetivo geral da pesquisa é analisar as relações educativas, econômicas, culturais,
políticas e ambientais que conformam modos de vida em povos e comunidades tradicionais
tendo em conta as contradições entre capital e trabalho na sua historicidade.
Como objetivos específicos temos que:

a) identificar as relações seres humanos/natureza mediadas pelo trabalho;
b) apreender os vínculos entre economia e cultura nos processos de reprodução da vida
social;
c) analisar os nexos entre trabalho-educação que substanciam os saberes tradicionais
e sociais; e
d) investigar tradições, costumes, valores, saberes e formas de resistência e afirmação
dos modos de vida.

A hipótese arquiteta-se sob a questão: como homens e mulheres da classe trabalhadora,
os povos e comunidades tradicionais sofrem com o modo de produção capitalista que, senão
busca o fim das comunidades tradicionais, as ameaçam sobremaneira. Partimos do pressuposto
de que a afirmação de seus modos de vida é um elemento de estruturação de sua identidade e
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resistência frente às dificuldades da vida, e uma condição para sua existência, a qual não pode
ser pautada pela lógica dos processos de sociabilidade do capital. Portanto se os agentes do
modo de produção capitalista conseguem afetar o modo de vida, interferem enfraquecendo a
resistência de povos e comunidades tradicionais ao avanço do capitalismo em seus territórios.
No processo de tentativas de desestruturação das comunidades, o modo de produção capitalista
ataca as maneiras de produzir, consumir e distribuir os frutos do trabalho, dificultando a relação
de povos e comunidades tradicionais com os seus territórios e com os que estão a sua volta.
Ora, a relação com o território e com o entorno é ação nuclear na constituição dos modos de
vida dessas comunidades.
Esses modos de vida são constituídos nas relações entre trabalho-educação e entre
economia e cultura. As relações que os povos e comunidades tradicionais estabelecem no
processo de produção da vida social – mediadas pelos “saberes sociais” (RODRIGUES, 2012)
– são os elementos que tornam possível a vida destes trabalhadores em um lugar marcado pelas
contradições entre trabalho e capital. É necessário conhecer os “saberes sociais” que os povos
tradicionais incorporam e criam no seu cotidiano. Essa necessidade de compreensão reside na
constatação feita por Doriedson Rodrigues sobre a importância que os saberes sociais têm nas
lutas dos trabalhadores e trabalhadoras:

Os saberes sociais resultam de um processo coletivo de trabalho, provenientes das
relações, das práticas organizativas e políticas que envolvem os trabalhadores,
permitindo ao grupo social que os detém a inserção em determinadas relações
econômicas, políticas e culturais, de modo que ele participe, integre-se e/ou oponhase, resista e lute no contexto dessas relações com o objetivo de uma nova hegemonia.
Enfim, saberes sociais são formas de conteúdos socioculturais, políticos e econômicos
que tendem a possibilitar a construção hegemônica. (RODRIGUES, 2012, p. 80,81).

Precisamos entender de que maneira essas relações configuram o modo de vida desses
trabalhadores e trabalhadoras, sabendo que esses modos de vida são parte fundamental da
resistência das comunidades tradicionais.
Tendo em conta que: a) a cultura tem uma materialidade e que as relações econômicas
não estão separadas das relações culturais e; b) que os nexos trabalho-educação se constituem
como unidade dialética, acreditamos que a análise dos modos de vida dos povos e comunidades
tradicionais do Vale do Guaporé e do Vale do Madeira, proporcionará a compreensão dos seus
processos de reprodução social e do enfrentamento às investidas do capital sobre seu território.
Compreender os modos de vida que são produzidos no cotidiano das comunidades e povos
tradicionais, é uma tarefa instigante, gratificante e, sobretudo, necessária. Instigante porque é
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preciso compreender os processos pelos quais os povos tradicionais resistiram e resistem em
seus espaços de luta. Gratificante porque esta reflexão nos faz acreditar que a luta é possível e,
necessária, porque somente compreendendo a realidade é possível juntar-se à luta.

O recorte da pesquisa

Quando se pensa em um pesquisa a ser realizada, pensamos nos desafios e
possibilidades que virão. Um dos pontos mais difíceis no início de qualquer pesquisa são as
delimitações com as quais o pesquisador terá que lidar. Se por um lado, quase sempre há clareza
sobre qual “quadro de referência”, como diz Gil (1999, p.36), o pesquisador vai incorporar. Por
outro lado, definir o objeto empírico, o recorte temporal e o recorte empírico é algo mais
complexo. O que nos dá fundamentação é a afirmação de Ciavatta (2014, p. 204), para quem
“o pesquisador deve ser capaz de situar-se em um contexto concreto para pensar o desconhecido
ou para recolher, sistematizar, analisar, extrair das informações um conhecimento que não
estava dado”. O objeto empírico são povos e comunidades tradicionais, o que, considerando
minha formação inicial em Ciências Sociais, bem como certa carga de estudos de Sociologia e
em Antropologia, me impulsionou para esta definição9.
Sobre o recorte empírico, é bem verdade que o Vale do Guaporé se constituiu no cerne
da pesquisa. Estivemos por lá mais vezes, conseguimos entrevistar um número maior de pessoas
e passar mais tempo observando o cotidiano das comunidades. Mas as entrevistas realizadas no
Vale do Madeira revelaram um drama tão forte e, ao mesmo tempo uma vontade tão grande de
resistência, que nos foi impossível deixá-las apenas como uma espécie de complemento para
discutir o modo de vida. Resolvemos que o Vale do Madeira seria parte do recorte da pesquisa
e assim poderíamos aprofundar um pouco mais a análise sobretudo, em referência às mediações
do modo de produção capitalista que em sua vertente do agrohidronegócio explora
sobremaneira o rio Madeira e as suas comunidades e com isso,

Os conflitos sociais e territoriais se tornaram frequentes na região. Agora, a disputa
não é apenas por território, mas sim pela água, precisamente pela privação dela
imposta pelos empreendimentos que se instalaram no leito do Madeira. O mesmo rio
9

Além disso, vivi bastante tempo no campo e sempre foi de meu interesse compreender as relações e os conflitos
que são estabelecidos no mundo rural brasileiro. Nos estudos de mestrado, o recorte empírico da pesquisa era um
assentamento rural fruto da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o que proporcionou
um grande aprendizado do movimento e das ações realizadas no mundo rural. E como leciono para muitos
discentes campesinos e membros de povos e comunidades tradicionais, estou sempre em contato frequente com
os dilemas dos camponeses.
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é disputado por grupos sociais com interesses distintos. A hegemonia do capital,
aliado ao Estado, prevalece sobre os desvalidos do poder (ribeirinhos), que
consequentemente, são desterritorializados, quando não mortos em conflitos pelos
bens que há pouco lhes pertencia. (RICARTE; SILVA, 2017, p. 27).

Para termos uma ideia, o modelo do agronegócio brasileiro utiliza 70% de toda a
disponibilidade hídrica do Brasil sem pagar pela água bruta que consome. Esse dado é essencial
para entender o crescimento da violência no campo motivada pela água, já que sem ela, é
impossível produzir. Por isso não é apenas agronegócio, mas sim agrohidronegócio.
As comunidades tradicionais quase sempre estão nas margens dos rios. Em Rondônia,
temos muitos rios e três deles se destacam: o Guaporé, o Mamoré e o Madeira. O Guaporé nasce
no Mato Grosso e desce em direção a Rondônia. Quando chega no distrito de Surpresa, ele
desagua no Mamoré. Este é um rio que nasce no meio da Bolívia e desce em direção ao território
brasileiro. Por sua vez o Mamoré, após receber as águas do Guaporé, desce até a cidade de
Nova Mamoré onde encontra as águas do rio Madre de Dios (outro rio que nasce na Bolívia) e
juntos formam o rio Madeira que é um dos principais afluentes do rio Amazonas. O rio Madeira
corta uma longa extensão de terras em Rondônia sendo o rio que banha a capital, Porto Velho.
Eles estão interligados fisicamente e formam um longo curso d’agua. Mais do que isso,
eles são o testemunho da história rondoniense. E pelas margens desses rios, se espalham povos
e comunidades tradicionais que tem uma rica história de vida em que a relação com a natureza
é tão importante quanto a relação entre os seres humanos. Esse modo de se relacionar com a
natureza, aproveitando e utilizando os seus frutos, mas, ao mesmo tempo respeitando-a e
conservando-a, traz à povos e comunidades tradicionais um vasto conhecimento do seu
território e também, traz saberes que possibilitam o usufruto do território sem ameaçá-lo. Disso
falam Víctor Toledo e Narciso Barrera-Bassols:

De todas as expressões que emanam de uma cultura, os conhecimentos sobre a
natureza configuram uma dimensão especialmente notável, uma vez que refletem a
sagacidade e a riqueza de observações sobre o entorno realizadas, guardadas,
transmitidas e aperfeiçoadas no decorrer de longos períodos de tempo, sem as quais a
sobrevivência dos grupos humanos não teria sido possível. Trata-se dos saberes,
transmitidos oralmente de geração para geração, e especialmente dos conhecimentos
imprescindíveis e cruciais, por meio dos quais a espécie humana foi moldando suas
relações com a natureza. (TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, p.33, 2015).
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Figura 1: Recorte da pesquisa no Vale do Guaporé

Figura 2: Hidrelétricas e comunidades da pesquisa no Vale do Madeira

Fonte: IBGE com arte do autor da tese.
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Procedimentos de pesquisa

Nesta pesquisa, o percurso metodológico foi feito a partir do levantamento e revisão
bibliográfica sobre os seguintes conceitos e categorias: modos de vida, economia, cultura,
comunidades, quilombolas, ribeirinhos, extrativismo, povos e comunidades tradicionais,
cultura

do

trabalho,

trabalho

como

princípio

educativo,

educação,

território,

desterritorialização, reterritorialização e sociabilidade.
Nesse sentido, a análise que faremos sobre esses modos de vida estará baseada nos
pressupostos formulados por Thompson (1981), por entendermos que a categoria
“experiência”, desenvolvida pelo autor, permite-nos apreender o sentido da cultura produzida
no/pelo trabalho. Com a categoria totalidade, intentamos compreender como o objeto de
pesquisa, ao mesmo tempo em que se manifesta é a manifestação das relações sociais mais
amplas e presentes na atual conjuntura social das relações produtivas. Já que a produção do
conhecimento passa pelo entendimento da totalidade em que o objeto de pesquisa se insere.
Sobre isso, Ciavatta nos ensina que “no sentido marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos
articulados ou o contexto de um objeto e suas múltiplas relações, ou ainda, um todo estruturado
que se desenvolve e se cria como produção social do homem” (CIAVATTA, 2014. p.195). A
categoria práxis nos auxilia mostrando que o conhecimento será produzido a partir do
permanente e sempre crescente movimento do pensamento que vai do abstrato ao concreto pela
mediação do empírico.
Importante entendermos os conceitos de território e de territorialidade já que, em uma
primeira vista, esses conceitos são formadores da cosmovisão dos povos e comunidades
tradicionais. De acordo com Maurice Godelier (1976), o território garante aos seres humanos
os meios e acesso ao trabalho, a garantia de subsistência e os meios para a produção dos
aspectos materiais e imateriais das relações sociais que compõem a sociedade. Por isso que
povos e comunidades tradicionais se unem na defesa de seu território, como fica explicito em
sua carta manifesto:

Juntos nos comprometemos a lutar pelos nossos direitos, com envolvimento da
juventude, que participou ativamente deste encontro, e ajuda de parceiros, como a
CPT-RO, com assessoria jurídica e contando com políticas públicas voltadas às nossas
comunidades. Voltamos às nossas comunidades, animados a construir articulações
entre os quilombolas de Rondônia, que nos representem, e redes de solidariedade entre
comunidades tradicionais e indígenas, que nos fortaleçam, conscientes que
precisamos de nossa união para enfrentar as dificuldades e para manter mais vivas e
atuantes nossas comunidades. (CARTA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E
INDÍGENAS DO VALE DO GUAPORÉ, 2018, p.1).
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Dialogamos com os moradores na tentativa de compreender como organizam a vida
social. Acreditamos que explorar a oralidade das pessoas é uma das chaves para se conseguir o
que se intenta. Como instrumento de pesquisa foi utilizada a entrevista semiestruturada com
pessoas que participaram ou testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e que
hoje participam e vivem o cotidiano das comunidades. Esta metodologia foi utilizada na
construção de toda a tese, pois as entrevistas nos revelam a luta das comunidades para manterem
os seus modos de vida e resistirem ao avanço do capital.
Para isso, ouvimos as suas narrativas e depoimentos sobre o seu próprio modo de vida.
Como afirma Benjamim (1985, p.198), “a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a
que recorreram todos os narradores”. As narrativas podem revelar práticas sociais que se
inserem numa cosmovisão que entende o ambiente na perspectiva da totalidade, diferente do
homem moderno que possui uma ótica dualista da relação sociedade-natureza. A partir do
conhecimento e das práticas sociais presentes nos seus modos de vida, acreditamos que
podemos apreender a diversidade histórica das interações entre trabalhadores e trabalhadoras
das comunidades tradicionais e a natureza e como elas detêm uma atitude de respeito ao meio
em que vivem, embaladas nos seus ritmos.
É disso que fala a cacique Valda, que é filha de um senhor negro, neto de escravos e
uma senhora indígena da etnia Wajuru. Valda traz consigo a responsabilidade de lutar por dois
grupos que a legislação brasileira considera distintos, mas que na realidade de povos e
comunidades tradicionais estão imbricados. Valda nos ensina:

Nós temos consciência que a gente tem que preservar o que a gente tem. Nós sabemos
que a gente tem que preservar, que a gente tem que cuidar disso aqui [...] A gente quer
conservar essa mata. Aqui a pessoa pode ir no mato, ela tira palheira para ela cobrir
uma casa... Ela tira os paus para poder fincar na terra e fazer toda essa armação,
entendeu? E aqui, você quer uma semente para você fazer artesanato, você vai lá, você
consegue. Você quer uma planta medicinal você vai no mato, as vezes você encontra
aquela planta que você quer. Então, as pessoas aqui, elas têm toda essa consciência
que eles têm que conservar o que a gente ainda tem. Acho que todas as pessoas aqui
que você falar vão te dizer a mesma coisa que a gente tem essa consciência que é da
natureza que nós tiramos o nosso sustento, essa nossa vida boa que a gente leva aqui
– isso aqui para mim é uma vida muito boa, uma vida maravilhosa. (VALDA,
entrevista concedida a Souza et al, 2015).

O depoimento de Valda e de outros moradores também revelam uma consciência
ecológica que faz parte de uma concepção que Joan Martinez Alier (2007) denomina de
“ecologismo dos pobres”, cujo eixo principal não é uma reverência sagrada à natureza, mas,
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antes, um interesse material pelo meio ambiente como fonte de condição pela subsistência. No
Guaporé ou no Madeira, o tempo da natureza é que indica as atividades de trabalho de povos e
comunidades tradicionais, ou como dizia Marx, “o pai é o trabalho, mas a mãe é a natureza”
(2011a, p.167).
Isso posto, é necessário destacar, também, que nos fundamentamos na literatura
existente sobre povos e comunidades tradicionais, principalmente, construída por Grzebieluka
(2012), Souza & Brandão (2014), e Diegues (2001). Acreditamos que os trabalhos de Fernandes
(2003), Teixeira (2004), Cruz (2012), Monteiro (2013) e Silva (2015) nos trazem
esclarecimentos sobre o modo de vida e a narrativa realizada por esse grupo de trabalhadores
rondoniense para explicar o seu cotidiano.
Metodologicamente, a investigação configurou-se como qualitativa e explicativa, em
que procuramos articular teoria e empiria a fim de se chegar à essência da problemática
observada. Como indicou Thompson (1981, p.49), precisamos de um “diálogo entre o conceito
e a evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa
empírica, do outro”.
Segundo Triviños (1987, p.117), a pesquisa qualitativa é a alternativa metodológica
frente ao “positivismo quantitativista”. Há duas vertentes na pesquisa qualitativa:
- o enfoque subjetivista-compreensivista, com base sobretudos nos conceitos
formulados por Weber, Dilthey, Heidegger e Husserl, dão ênfase aos aspectos subjetivos dos
atores e, portanto, a importância está na compreensão dos processos contextuais.
- O enfoque crítico-participativo, com visão histórico-estrutural, que tem como
sustentação os conceitos formulados por Marx, Engels, Gramsci, Adorno e Habermas e parte
da necessidade de conhecer a realidade social para a transformação dos processos contextuais.
É com essa segunda vertente que a tese dialoga.
A pesquisa é explicativa porque a preocupação principal foi identificar e analisar
fatores que contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno. Neste caso específico, o
fenômeno é o modo de vida de povos e comunidades tradicionais enquanto resistência ao
avanço do modo de produção capitalista. Como Marx (2008, p. 258) nos ensinou “parece que
o melhor método seria começar pelo real e pelo concreto, que são a condição prévia e efetiva”.
Justamente por estarmos em busca do real e do concreto, os procedimentos de pesquisa foram:
a) conversas individuais anotadas no caderno de campo;
b) entrevistas individuais e coletivas semiestruturadas;
c) “rodas de conversa”/dinâmicas de grupo e;
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d) observação das práticas cotidianas.
Para isso, fizemos algumas viagens até o Vale do Guaporé10. Em Santa Fé, tivemos
conversas informais e entrevistas gravadas com Gomes, uma liderança na comunidade e Lucas
Ramalho, imigrante indígena boliviano que vive há mais de 30 anos na comunidade. As
conversas informais versaram sobre vários aspectos da vida na comunidade, com ênfase nas
lutas para manterem o território. Gravamos entrevistas com D. Soledade, uma das matriarcas
da comunidade, que é nascida na Bolívia, e já está há 76 anos residindo no lado brasileiro do
Vale do Guaporé. Gravamos também com seu Orlando, migrante cearense que veio, em suas
palavras, “no tempo da borracha”, morando na região há mais de 40 anos. E com dona
Esmeralda, companheira de seu Orlando, natural da região e como ela disse “vi essa
comunidade nascer”. Com as entrevistas gravadas, tivemos a intenção de compreender o
processo histórico da formação da comunidade, as relações na vida cotidiana, as contradições
e os processos coletivos dentro da comunidade.
Em Forte Príncipe, tivemos conversas informais com Jaime, morador da comunidade,
com Leila, liderança da comunidade, com Maria, professora na escola da comunidade,
Almeida, que também é um dos participantes da Irmandade do Divino Espirito Santo, com
dona Dormalina, viúva de um militar que serviu no Forte e com o senhor Oliveira, um dos
mais velhos moradores da comunidade. Por serem informais, essas conversas não tinham um
roteiro, mas a partir dessas narrativas, conseguimos entender um pouco do histórico da
comunidade, seu cotidiano e suas lutas, sobremaneira, as dificuldades enfrentadas com o
Exército.
Seguindo a trilha de Martins (2019, p.16) quando diz “optei por pesquisar ensinando
o que sei e aprendendo o que não sei”, realizamos uma roda de conversa com 5 moradores da
comunidade, que se mostrou um processo formativo para todos os envolvidos, tanto para os
pesquisadores quanto sujeitos da pesquisa. A roda de conversa centrou-se na relação entre
economia e cultura, além de pensarmos sobre a continuidade dos modos de vida da comunidade
para as novas gerações.

10

Nas comunidades do Vale do Guaporé eu estive por 4 vezes entre os anos de 2016 e 2019. Fiz 3 viagens sozinho
e em todas as vezes observei o cotidiano, gravei entrevistas e mantive conversas com os moradores das
comunidades. Também fiz uma viagem acompanhado de outros pesquisadores. Entre os dias 19 e 24 de setembro
de 2018, estive nas comunidades com a prof. Dra. Lia Tiriba, orientadora dessa tese, e com o prof. Mauro Sérgio
Demício, meu companheiro de jornada no IFRO. Mauro é doutorando na Universidade Estadual Paulista –
UNESP, e está desenvolvendo uma pesquisa sobre a educação em comunidades quilombolas. Esse trabalho de
campo teve o apoio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à
Pesquisa do Estado de Rondônia – FAPERO, por meio da Chamada FAPERO Nº. 010/2016 - Programa de Bolsas
de Mestrado e Doutorado para Docentes.
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Na comunidade do Rio Cautário, tivemos a permissão para participarmos de uma
reunião para a formação de uma cooperativa de comercialização. Na reunião participaram cerca
de 40 extrativistas. Realizamos uma dinâmica de grupo, cuja intenção era perceber as
possibilidades para o trabalho associado dentro da RESEX. Tivemos conversais informais e
gravamos entrevistas com Ramires, presidente de uma associação. Ainda gravamos entrevistas
com Roberto e Renato. Em todas as comunidades fizemos registros fotográficos.
Já para as comunidades do Vale do Madeira, fizemos apenas uma viagem, que
aconteceu entre os dias 21 e 27 de agosto de 2019. Nessa viagem, estive acompanhado de Lia
Tiriba e Doriedson Rodrigues. E foi uma viagem muito profícua já que participamos de um
evento em que discutimos o conceito de fronteira, o avanço do hidroagronegócio na Amazônia
e os impactos desse avanço sobre os territórios de povos e comunidades tradicionais, todos
temas caríssimos a tese. Além disso, conseguimos ir a campo e observar o cotidiano, gravar
entrevistas, conversar e conhecer trabalhadores e trabalhadoras que, atingidos pelas
hidrelétricas construídas no rio Madeira, se organizam por conta de seus saberes e experiências
e lutam para manter os seus territórios e, por conseguinte, os seus modos de vida.
Estivemos com representantes da Comissão Pastoral da Terra e do Movimento dos
Atingidos por Barragens. Na Reserva Extrativista do Lago Cuniã, conversamos com o jovem
Anderson; já na Comunidade Tradicional de São Carlos do Jamari, entrevistamos Rafael
(professor e liderança comunitária) e Leandro (pescador artesanal e militante do MAB).
Também estivemos nos Reassentamentos Santa Rita e Morrinho, entrevistando Artur
(presidente de uma associação de moradores), Naiara e Augusto (militantes do MAB) e D.
Aline que é, nas palavras dela, “uma ribeirinha sem água”.
Quadro 1: Entrevistados11

Entrevistado
Gilberto
Jaime
Leila
Almeida
Oliveira
Gomes
11

Comunidade
Forte Príncipe da Beira
Forte Príncipe da Beira
Forte Príncipe da Beira
Forte Príncipe da Beira
Forte Príncipe da Beira
Santa Fé

Identificação da comunidade
Quilombola
Quilombola
Quilombola
Quilombola
Quilombola
Quilombola

Todos os entrevistados autorizaram a citação de seus nomes e, se preciso, de suas imagens. Quando falávamos
do Termo de Consentimento, eles diziam que não precisavam assinar. Como nos afirmou um morador “aqui na
nossa região a palavra ainda vale”. Também é uma expressão das singularidades desses modos de vida. A garantia
está no empenho da palavra, não no papel assinado como é característico do sistema capitalista. Mesmo assim,
optamos pela utilização de nomes fictícios. Além da questão ética, sabemos com quanta violência são realizadas
as disputas por território na Amazônia e a não identificação é um caminho para que trabalhadores(as) evitem as
brutalidades.
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Lucas Ramalho
Soledade
Orlando
Esmeralda
Ramires
Renato
Roberto
Ermínia
Anderson
Rafael
Leandro
Aline
Artur
Naiara
Augusto

Santa Fé
Santa Fé
Santa Fé
Santa Fé
RESEX do rio Cautário
RESEX do rio Cautário
RESEX do rio Cautário
Rio Cautário
RESEX Lago do Cuniã
São Carlos do Jamari
São Carlos do Jamari
Morrinhos
Santa Rita
Santa Rita
MAB

Quilombola
Quilombola
Quilombola
Quilombola
Extrativista
Extrativista
Extrativista
Extrativista
Extrativista
Ribeirinha
Ribeirinha
Reassentamento
Reassentamento
Reassentamento
Movimento Social

Ainda incorporamos outros depoimentos que serviram como apoio à reflexão sobre o
modo de vida de povos e comunidades tradicionais. Em outubro de 2019, consegui gravar uma
longa entrevista com José Luís, indígena da etnia Cassupá, um povo que habita a terra indígena
Tubarão Latunde, que fica no município de Chupinguaia. Também incorporamos falas de
Otaniel, Maria Antônia e Valda, todos moradores da comunidade ribeirinha de Porto Rolim.
Essas falas foram gravadas em 2015, durante o projeto de pesquisa e extensão intitulado
“Devoção e Mistérios: Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé”, um ano antes do início do
curso de doutorado. Mas nos pareceram tão relevantes para esse estudo que acabamos por revêlas e passamos a pensar de que modo elas contribuem para essa tese.
Ao analisarmos os processos de reprodução social de povos e comunidades
tradicionais a partir do materialismo histórico, queremos apreender a história, a cultura, as
resistências, as contradições e o modo singular de produzir a existência. Porém, a realidade
concreta não é revelada de imediato, precisa-se decompor “o todo para poder reproduzir
espiritualmente a estrutura da coisa, e, portanto, compreender a coisa”, conforme explica Kosik
(1976, p.18). Nesse plano real de relações, fenômenos, fatos e contradições, o método é
necessário na investigação e na análise da pesquisa empírica, pois desmistificam-se
representações imediatas a respeito desses povos e releva-se a sua essência.
Nesse sentido, é importante apreendermos, na perspectiva de Thompson, as relações
entre economia e cultura, tendo em conta que ele afirma que “É essencial manter presente no
espírito o fato de os fenômenos sociais e culturais não estarem “a reboque”, seguindo os
fenômenos econômicos a distância: eles estão em seu surgimento, presos na mesma rede de
relações” (2001, p. 208).
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Na tentativa de discutirmos a fundo algum temas, dividimos a tese em quatro capítulos
que se complementam e que mantêm como fio condutor para a análise, a busca pela categoria
modo de vida. Na conclusão, sintetizamos o aprendizado que tivemos nesta pesquisa,
elencamos os principais pontos do texto e indicamos a necessidade de novas pesquisas para
categorias e conceitos que aqui apareceram, mas que não tivemos folego para o necessário
aprofundamento nesta pesquisa. Logo, não pretendemos que ela seja definitiva, mas pelo
contrário, que possa servir de mote para novas empreitadas.
A discussão no capítulo 1 está centrada em evidenciar os laços existentes entre a
antropologia e o materialismo histórico para compreendermos que precisamos incorporar
conceitos tanto da antropologia quanto do materialismo histórico para entendermos os modos
de vida de povos e comunidades tradicionais. Lembramos que Marx, Engels e a literatura
marxista como um todo, sempre se preocuparam com a ideia de cultura, com os valores, com a
constituição do ser humano, enfim sempre o materialismo histórico realizou um debate de
cunho antropológico, embora as vezes, esse debate tenha ficado submerso no debate sobre
economia realizada pelos estudiosos marxistas. Queremos mostrar que nos estudos do
materialismo histórico podemos evidenciar a existência de nexos entre economia e cultura, que
ainda são pouco evidenciados, mas que nos dão sustentação para que possamos falarmos em
uma antropologia marxista. Queremos também mostrar que as dificuldades para encontrarmos
os fundamentos de uma antropologia marxista, já que muitos daqueles que criticam o
materialismo histórico o classificam como um teoria reducionista como por exemplo Pierre
Clastres para quem “o marxismo é um economismo, ele reduz o corpo social à infraestrutura
econômica, o social é o econômico. (2004, p. 225), são oriundas da má vontade que muitos
pensadores tiveram e ainda tem com o materialismo histórico.
No capítulo 2, descrevemos o processo de aproximação com o campo da pesquisa, a
maneira que conseguimos chegar a esses lugares e as pessoas que lá vivem. Também é no
capítulo 2 que analisamos o processo histórico da constituição das comunidades nos vales do
Guaporé e do Madeira, ou seja, a exposição do campo empírico da pesquisa. As características
do lugar e das pessoas que lá estão, os vales do Guaporé e do Madeira no contexto da exploração
de trabalhadores e trabalhadoras e dos recursos naturais encontrados na floresta amazônica e as
disputas pelo território com os agentes do capital. Lugar de raríssima beleza, esses vales
abrigam ribeirinhos, pequenos agricultores, indígenas, remanescentes de quilombolas,
extrativistas, formando diversas comunidades multiétnicas. Essas comunidades estão sob a
ameaça do avanço de frentes colonizadoras, que ocupam (e tentam ampliar a ocupação) de
terras que há muito tempo são das comunidades pelo uso e pela tradição. Essas frentes
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colonizadoras, tanto agropastoril quanto mineradora, vêm destruindo a natureza e provocando
êxodo na região.
A discussão feita no capítulo 3 está relacionada com a luta de povos e comunidades
tradicionais para manter os seus modos de vida. Importante notarmos que o modo de produção
capitalista tenta de diversas maneiras dificultar o processo de produção da vida material e
imaterial das comunidades, sobretudo atacando os seus modos de vida. Para entendermos esse
processo, delineamos um definição dessa categoria. Modos de vida aparece nos textos de
diversos pesquisadores, mas sem a sua devida conceituação. Ao entendermos o que é modo de
vida, temos um esclarecimento de como se dá o ataque do empresariado capitalista aos povos
e comunidades tradicionais, tentando a desestruturação e desarticulação desses trabalhadores
no intuito de tomar os seus territórios. Falamos disso porque é o cerne dessa pesquisa, mas o
ataque do empresariado se dá a todo o campesinato e a classe trabalhadora como um todo. Nesta
pesquisa, trazemos referencias empíricas destas tentativas de desestruturação tendo como
exemplo as comunidades estudadas.
O capítulo 4 explicita as tentativas de desestruturação dos modos de vida do
campesinato rondoniense e a tomada de seus territórios pelo empresariado capitalista.
Ancorados no discurso (falacioso a nosso ver) de que o agronegócio é quem puxa para cima o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, grandes conglomerados ruralistas atacam e “grilam”
áreas públicas, tomando-as para si. Ao mesmo passo, vão cerceando o campesinato com
violência física que se traduz na morte de trabalhadores rurais, lideranças, simpatizantes e
também com violência simbólica que aparece de maneira explícita ou velada. Como se não
bastasse o agronegócio, há também uma intensa exploração de minérios, o que acarreta enormes
danos para povos e comunidades tradicionais.
Como conclusão, indicamos que apesar de todas as dificuldades, povos e comunidades
tradicionais seguem em luta pelos seus territórios. Em relação de harmonia com a natureza,
prezam pela manutenção de seus modos de vida que são baseados em relações de reciprocidade
e coletivismo. Enfim, a luta de povos e comunidades tradicionais é pelo Comum, conceito este
que pretendemos estudar com maior profundidade em próximas pesquisas. Como Dardot e
Laval (2017, p. 15) acreditamos que “na realidade, se hoje a questão do comum é tão
importante, isso se dá porque ele anula brutalmente as crenças e esperanças progressistas
depositadas no Estado”.
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Figura 3: Na Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira o simbolismos das relações estabelecidas: o
poder de um Estado opressivo representado em um dos quatros baluarte do Forte, a cultura se apresentando na
imagem da igreja azul e a economia na grandiosidade do rio Guaporé ao fundo.

Fonte: foto de William Kennedy do Amaral Souza (2018).

CAPÍTULO I – SOBRE MATERIALISMO HISTÓRICO E CULTURA: ESFORÇO
NECESSÁRIO PARA APREENSÃO DE MODOS DE VIDA.
Não nascemos seres culturais, nem seres naturais autossuficientes, mas
criaturas cuja inescapável natureza física é tal que a cultura é uma
condição de sobrevivência. A cultura é o «suplemento» que preenche
um vazio no cerne da nossa natureza e as nossas necessidades materiais
são depois reconduzidas nos seus termos. (EAGLETON, 2011).

Sabemos que o materialismo histórico é um método crítico que cria e incorpora
conceitos sociológicos e é tido como parte da teoria sociológica, econômica, política, filosófica
existente no mundo. Mas, e a antropologia? Qual a relação do materialismo histórico com a
antropologia? Essa é a intenção desse capítulo12. Porque acreditamos que para entendermos a
categoria modos de vida, que estamos perseguindo nesta pesquisa, precisamos entender o que
é cultura e qual a sua relação com o trabalho realizado por povos e comunidades tradicionais
em sua produção da vida material e imaterial.
Parte da problemática desse capítulo foi discutida no artigo “Nexos entre economia e cultura: contribuições
do materialismo histórico e da antropologia marxista”, escrito por mim e por Lia Tiriba e publicado no número
28 da revista Trabalhonecessário. Disponível em: http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/9640.
12
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É necessário recuperarmos a preocupação antropológica existente no marxismo para
compreendermos o modo de vida de povos e comunidades tradicionais e, por isso, precisamos
incorporar orientações tanto da sociologia, quanto da antropologia em nosso estudo.
Evidentemente que não se trata de escrever um tratado de cada ciência; queremos apenas,
praticar a sugestão feita por Guerra (1993) que, ao explanar sobre as pesquisas que tentam
compreender modos de vida, nos ensina o que é preciso fazer.

Por um lado, a análise da relação entre as diferentes práticas quotidianas (de trabalho,
de vida familiar, de consumo, de lazer, etc.) e, por outro lado, as relações que o
conjunto destas práticas quotidianas estabelecem com as relações mais gerais.
(GUERRA, 1993, p. 65).

Em uma passagem significativa e representativa do pensamento e da obra de
Thompson, o historiador inglês faz referência a antropologia e ao auxílio que os antropólogos
poderiam prestar ao entendimento das lacunas na obra marxiana. Essa alusão vem do que ele
considerava um silêncio na obra de Marx e a quanto o esforço de preencher esse silêncio tinha
sido fundamental em seus trabalhos:

Há uma preocupação que corre ao largo de toda a minha obra, inclusive antes que eu
percebesse totalmente o seu significado. Esta preocupação se refere ao que considero
um verdadeiro “silêncio” em Marx, silêncio que se encontra na área que os
antropólogos chamariam sistemas de valores. Não que Marx não tenha dito nada que
possa preencher esse “silêncio”, mas há um “silêncio” em relação a reflexões de tipo
cultural e moral. (THOMPSON, 1979, p. 315).13

Com o referencial marxiano, nosso debate sobre cultura não se deterá em compreender
a polissemia deste termo, se preocupará mais com sua interdependência com as outras esferas
da produção da vida, sua forma de apropriação e seus limites emancipatórios sob a égide da
sociedade do capital, destacando a cultura como elemento constitutivo da ideologia.
Ao iniciar Os Parceiros do Rio Bonito, obra que viria a ser um clássico da sociologia,
Antonio Candido afirma que o seu estudo se vale de uma combinação entre antropologia e
sociologia. Relacionando as orientações da Antropologia e as orientações da Sociologia com o
conceito de cultura ele diz que,

13

Este texto de Thompson encontra-se somente em língua espanhola. A tradução foi feita pelo autor da tese.
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Esquematizando com certa violência, poderíamos dizer, talvez, que aquelas 14
recorrem à descrição, atêm-se aos detalhes e às pessoas, a fim de integrá-los numa
visão que abranja todos os aspectos da cultura; estas, eminentemente sintéticas no
objetivo, valem-se de amostras representativas de grandes números, interessam-se
pelas médias em que os indivíduos se dissolvem, limitando-se quase sempre a
interpretar certos aspectos da cultura. (CANDIDO, 2010, p.21).

Surgida no século XIX, quando toma corpo de disciplina acadêmica, a antropologia
analisa, sobretudo, as formas de organização de sociedades não capitalistas, entendidas como
povos não ocidentais ou pré-capitalistas. Por estarem hegemonicamente ancorados em
concepções de cultura que dizem respeito a um conjunto de práticas de produção da existência
humana, cujas particularidades devem ser verificadas em cada um dos grupos sociais, os
antropólogos, de um modo geral, consideram que antropologia e marxismo não são
compatíveis, uma vez que os marxistas teriam reduzido a história da humanidade às
determinações econômicas. Discordando dessa afirmação, o filósofo Gyorgy Márkus diz:

[...] a concepção de Marx é diametralmente oposta a todas as tendências de
pensamento que afastam e contrapõem a antropologia e a sociologia, que
estabeleceram o estudo da “essência” do homem em oposição ao estudo sócio
histórico do homem. Para Marx, a “essência humana” reside precisamente na
“essência” ou no “ser” do processo global e evolutivo da humanidade, e na unidade
interna desse processo. (MÁRKUS, 2015, p. 99).

Essa constatação de que a concepção sociológica no pensamento de Marx não afasta a
antropologia, não abrandou as críticas e considerações para a possibilidade de uma antropologia
calcada no materialismo histórico. Um exemplo dessas considerações vem do antropólogo
político Pierre Clastres. Sob a influência de Claude Lévi-Strauss, Clastres fez importante
pesquisa sobre os índios da América do Sul, procurando demonstrar a falsidade do pressuposto
de que todas as sociedades evoluem de um sistema "tribal", "comunista" e "igualitário" para
sistemas hierárquicos. Em seu artigo Os marxistas e sua antropologia, afirma que:

[...] se o etnomarxismo constitui, por um lado, uma corrente ainda poderosa nas
ciências humanas, a etnologia dos marxistas é, por outro, de uma nulidade absoluta
ou, melhor, radical: é nula na raiz. Eis por que não é necessário entrar no detalhe das
obras: pode-se sem dificuldade tomar em bloco homogêneo igual a zero.
(CLASTRES, 2004, p. 197).

14

Quando diz aquelas e estas, Antonio Candido se refere a orientações antropológicas e orientações sociológicas
respectivamente.
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1.1 O pretenso desencontro entre a antropologia e o materialismo histórico na análise de
modos de vida.
Em um estudo sobre a relação entre marxismo e antropologia, o professor Mauro W.
B. de Almeida, da Universidade Estadual de Campinas, afirma que havia afinidade ideológica
e afinidade teórica entre Marx, Engels e Morgan, já que este “havia valorizado o comunismo e
a democracia da sociedade norte-americana nativa, colocando-os acima do individualismo
competitivo dos ianques da Nova Inglaterra” (ALMEIDA, 2003, p.76). Sendo assim, para
Almeida, não há nenhum problema para Marx e Engels em admitir a validade dos textos de
Morgan, mesmo sendo esse um antropólogo evolucionista. “Nada mais natural portanto do que
acolher Lewis Morgan na linha de frente da ciência da história” (2003, p.76).
Ainda que a reflexão-guia do marxismo seja o desenvolvimento histórico do
capitalismo, o que requer a análise da mercadoria, Marx e Engels necessitaram da apropriação
crítica de Lewis Henry Morgan. Encontraram em Morgan evidências empíricas sobre a
formação do Estado e das classes sociais, além da correspondência entre produção material e
poder político, o que foi exposto em A Ideologia Alemã (2007). Também em A origem da
família, da propriedade privada e do Estado, cujo subtítulo é trabalho relacionado com as
investigações de L. H. Morgan, Engels fundamentando-se em Morgan15, analisa os sistemas de
parentesco e o desenvolvimento da propriedade em três estágios de evolução do progresso
humano: a selvageria, a barbárie e a civilização.
A concepção de que o elemento cultural tem tanta importância quanto o elemento
econômico está implícita nesta passagem de A origem da família e da propriedade privada:

[...] o fator decisivo na história é, eu última instancia, a produção e a reprodução da
vida imediata. Mas essa produção e essa reprodução são de dois tipos: de um lado, a
produção de meios de existência, de produtos alimentícios, habitação, e instrumentos
necessários para tudo isso; de outro lado, a produção do homem mesmo, a continuação
da espécie. (ENGELS, 1984, p.10).

Para analisar a “produção do homem mesmo” é necessário observar suas
determinações históricas, considerando vida material e simbólica, e as relações dialéticas entre
infraestrutura e superestrutura. O fato é que a definição de antropologia em Marx e Engels
reside na ideia de que não existe análise do Homem, existe a análise do gênero humano e isso
15

Uma discussão mais aprofundada sobre essa relação pode ser vista em LEINER, Piero C. Marx, Engels e a
antropologia: notas sobre uma relação subliminar. In: doispontos: Revista do Departamento de Filosofia da
Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal de São Carlos. Curitiba, São Carlos, volume 13, número
1, p. 73-87, abril de 2016.
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requer a observação das relações sociais que se estabelecem mediadas por elementos culturais.
Em Formações econômicas pré-capitalistas, Marx (1985) estuda a gênese de
sociedades plenamente desenvolvidas, ou seja, o modo de produção capitalista, reconhecendo
uma variedade de formações sociais e regimes de propriedade que modificam as relações
sociais. Além de noções de modo de vida, a A Ideologia Alemã (MARX, 2007) anunciava a
passagem de formas de propriedade comunais à propriedade privada capitalista; a passagem do
campo à cidade; a passagem do trabalho coletivo ao trabalho alienado. Esboça também em sua
filosofia da história, considerações sobre o problema da natureza e as propriedades distintas do
humano na atualização de um empreendimento único que é a efetuação de sua própria condição,
como ser que produz suas próprias condições de existência a patir das relações sociais e do
trabalho, ou seja, “Se a natureza é sempre, de alguma forma, cultural, então as culturas são
construídas a partir do tráfico incessante com a natureza a que chamamos trabalho”.
(EAGLETON, 2011, p. 14).
Entendemos que, para buscar os nexos entre economia e cultura, não é possível
desconsiderar o filósofo italiano Antônio Gramsci. Não por casualidade, fundamentado em
Gramsci e tendo em conta as bases materiais da cultura, Raymond Williams nos alerta sobre
importância da hegemonia cultural na conformação de um bloco histórico Em Gramsci, cultura
e antropologia, Kate Crehan assegura que:

A obra de Gramsci pode ser muitíssimo esclarecedora para os antropólogos. A sua
abordagem da análise dos mundos culturais dos camponeses, e outros grupos não
pertencentes às elites, proporciona aos antropólogos relatos potencialmente
estimulantes desses mundos. (CREHAN, 2004, p.20).

Assim sendo, o que significa dizer que há incompatibilidade entre antropologia e
marxismo? De nossa parte, entendemos que as críticas a antropologia marxista não estão
assentadas necessariamente nos fundamentos do marxismo, mas na concepção estruturalista do
marxismo, que reduz as relações sociais à esfera do econômico. Contra o reducionismo
econômico foram fundamentais a obra de Gramsci e do historiador marxista E. P. Thompson,
os quais elegem a cultura como uma categoria que possibilita a análise de um determinado
bloco histórico e/ou um processo histórico estruturado. Thompson lutou ardentemente contra a
concepção estruturalista presente na obra de Louis Althusser, cujo pensamento era hegemônico
no interior dos partidos comunistas nas décadas de 1950 e 1960, pelo menos16.
16

No século XXI, a disputa permanece ativa entre os marxistas. Vide a obra recente de Luiz Eduardo Motta (2014)
com o sugestivo título A favor de Althusser: revolução e ruptura na Teoria Marxista.
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Para Thompson, que desafios devem ser enfrentados pelos historiadores e pelos
marxistas, de uma maneira geral? Em Folclore, antropologia e história social, escrito em 1977,
e publicado no Brasil somente em 2001, Thompson insiste sobre os nexos entre economia e
cultura, convidando os historiadores para o debate com os antropólogos. Segundo Leal (2013,
p.26), ele “assegura que não podemos, por exemplo, entender o sistema agrário dos pequenos
produtores sem investigar as práticas hereditárias, os dotes e, quando for o caso, o ciclo de
desenvolvimento familiar”. No entanto, qual a diferença entre antropologia e história?
Fundamentado na sexta tese de Marx sobre Feuerbach, adverte que, “há de se encontrar a
estrutura na particularidade histórica do conjunto das relações sociais” (THOMPSON, 2001,
p.248), mas devemos estar atentos para não transpor mecanicamente as conclusões da pesquisa
antropológica para a história.
A antropologia pode fazer descobertas acerca de sociedades particulares e revelar
estruturas básicas de sociedades em geral, entretanto,

A história é uma disciplina do contexto e do processo; todo significado é um
significado-dentro-do-contexto e, enquanto as estruturas mudam velhas formas
podem expressar funções novas, e funções velhas podem achar sua expressão em
novas formas. (THOMPSON, 2001, p. 243).

Essas possíveis mudanças são realizadas pela ação dos homens e mulheres em sua
cotidianidade. A ação humana é sempre carregada de valores e práticas que nos afirmam a
importância de entendermos a cultura. Ação humana, valores, práticas, enfim o movimento da
história é permeado pelas contradições que são inerentes as sociedades. Por mais que os
propagadores do capitalismo afirmem a linearidade da história e sua relativa “tranquilidade”,
sabemos que a tarefa da história é explanar e esclarecer os conflitos da sociedade ao longo do
tempo, revelando as contradições presentes e as experiências adquiridas pelos trabalhadores
nesses embates. Afinal,

O específico da historiografia é o estudo do desenvolvimento das formações sociais
enquanto totalidades contraditórias. Este projeto, explicitado desde A Ideologia
Alemã, de Marx e Engels, permanece válido e tem sido reafirmado.... (GORENDER,
grifos do autor, 1990, p. 112).

Leiner (2016) considera que, apesar de serem matrizes teóricas com suas
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especificidades e singularidades que apontam um distanciamento entre si, o diálogo do
marxismo com o estruturalismo foi salutar e que trouxe contribuições para os dois campos.

Evidentemente estas são exposições muito sumárias, mas que desejam sobretudo
chamar a atenção para o fato de que Marx, ao contrário do que se poderia pesar através
de críticas rasas, teria sido negado por essa gigante inflexão que foi o estruturalismo
na teoria antropológica. Tais críticas colocam, entre outras coisas, que o
estruturalismo obliterou a história, o sujeito e a agência da análise. O objetivo central
deste artigo é mostrar justamente o contrário: que o aspecto dialético, e talvez
subliminar, de Marx em análises que poderíamos chamar de “algo estruturalistas”,
vem mostrar que nem a antropologia de Marx foi sonegada, nem Marx foi corrompido
pela antropologia. Em todo caso, é preciso alertar o leitor que em antropologia ainda
se lê muito pouco Marx; e, quando o fazemos, geralmente é através de Sahlins e dos
etnólogos da Melanésia. Seria o caso, então, de pensar em novamente voltarmos para
uma leitura, inclusive pensando como a antropologia poderia retomar Marx numa
leitura do capitalismo. (LEINER, 2016, p. 83).

Talvez nesse ponto esteja a importância de Maurice Godelier. Acusado por muitos
críticos de ser estruturalista, Godelier ao menos fez a tentativa de entender sociedades não
capitalistas pela ótica do materialismo histórico.

O marxismo estrutural foi a única escola que se desenvolveu inteiramente dentro do
campo da antropologia e, provavelmente por esta razão, foi também a que surtiu
impacto primeiro. No marxismo estrutural, Marx foi usado para atacar e/ou repensar,
ou no mínimo expandir, praticamente todos os esquemas teóricos da época —
antropologia simbólica, ecologia cultural, antropologia social britânica e
estruturalismo propriamente dito. Ele pretendia ser uma revolução intelectual total e,
se ele não conseguiu se estabelecer como a única alternativa a tudo o que nós tivemos,
ele certamente conseguiu revirar boa parte da sabedoria recebida. (ORTNER, 2011,
p.433).

É importante considerarmos as contribuições da antropologia marxista para
compreensão das relações entre economia e cultura nos processos de produção da vida social,
e para a crítica do “reducionismo econômico” que caracteriza o estruturalismo de Louis
Althusser. Para Maria Cecília Turatti (2011, p. 192), por exemplo, Godelier “nos apresenta um
esforço teórico pecando por excesso de teoricismo e nitidamente marcado pelo estruturalismo
de Althusser”. Referindo-se a Godelier, Claude Meillassoux, Emmanuel Terray e PierrePhilippe Rey, da escola francesa de antropologia marxista, a autora afirma que os mesmos
incorreram no erro de,

[...] tentar encontrar as categorias que acreditam existir – livre de determinação
histórica – em todas as sociedades, como aconteceu com o conceito de classe. E se,
de fato, aos nossos olhos, este erro ocorreu, foi de longe Maurice Godelier quem o
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cometeu sem acrescentar nada de positivo ao marxismo e ao conhecimento da história.
Trasmudar as categorias do estruturalismo lévi-straussiano em categorias
compreensivas pertinentes ao estudo que Marx fez do capital, não só representa uma
impropriedade diante da própria historicidade do marxismo, como confunde a
compreensão deste último, ao violentá-lo como a introdução de categorias que lhe são
estranhas. (TURATTI, 2011, p.213-214).

Filósofo de formação, Godelier foi atraído para a antropologia devido às aulas com
Claude Lévi-Strauss, fundador da antropologia estruturalista. No livro Antropologia e
economia, Godelier (1976) defende a possibilidade de uma antropologia calcada no marxismo.
Assim como Marx, analisa textos de antropólogos evolucionistas como Henry Maine e Lewis
Morgan, buscando as contribuições desses pensadores. Sua crítica centra-se em especial na
escola formalista17 e, embora abrande a crítica a Karl Polanyi18, considera que tanto a escola
formalista, quanto a substantivista são vertentes do funcionalismo e, portanto, são incapazes de
apreender a essência dos processos econômicos. Godelier, ainda, discorda da tese de Polanyi
de que a economia moderna está desincorporada da estrutura social, defendendo que em toda
sociedade existe uma relação entre o econômico e o não econômico. A racionalidade econômica
“não se reduz, de modo algum, a uma significação ‘puramente’ econômica” (GODELIER,
1969, p. 332). Por outra parte, denuncia que Polanyi, somente vê na redistribuição uma simples
extensão do princípio de reciprocidade que preside as relações de parentesco.
Maurice Godelier afirma que conceitos e procedimentos epistemológicos marxistas
são importantes para a análise antropológica. Para ele, um modo de produção determinado
corresponde a um modo de organizar a sociedade, existindo correspondência entre as relações
econômicas (infraestrutura) e as relações sociais (superestrutura). Mas qual a relação entre o
marxismo de Godelier e o estruturalismo antropológico? Podemos dizer que há em comum é a
ideia de analisar as relações sociais como totalidades, já que:

Só um enfoque estruturalista ou um enfoque marxista se ocupam explicitamente em
buscar, sob a diversidade das semelhanças e diferenças, uma ordem subjacente, a
lógica invisível das propriedades objetivas das relações sociais e suas leis de
transformação. (GODELIER, 1976, p. 28).

Sobre as divergências entre estruturalismo e marxismo, Godelier (1977) destaca que

17

O formalismo é uma corrente que se define como a ciência que estuda o comportamento humano como uma
relação entre fins e meios. Para os formalistas qualquer resposta econômica é uma adaptação ao meio ambiente e
sempre será de natureza racional, uma vez que tenta atingir os fins, otimizando os resultados. Isso significa que
toda sociedade tenta maximizar seus meios: alcançar o máximo com o mínimo esforço.
18
Karl Polanyi (1886—1964) foi um filósofo social, historiador da economia, antropólogo econômico, sociólogo
e economista político húngaro, conhecido por sua oposição ao pensamento econômico tradicional. Sua principal
obra é A Grande Transformação, de 1944, onde ele funda o substantivismo, uma abordagem na linha da
antropologia econômica que destaca as relações entre economia, sociedade e cultura.
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Lévi-Strauss separa o estudo da forma das relações sociais da análise de suas funções. Ele não
estuda sociedades concretas, totalidades orgânicas específicas, ou seja, não estuda o problema
da articulação real dos níveis estruturais numa sociedade. Enfim, Lévi-Strauss não analisa as
infraestruturas, a análise das relações entre seres humanos entre si na apropriação da natureza.
Ao criticar Lévi-Strauss (1973), Godelier procura elucidar a distinção entre imaginário
e simbólico e o faz contrariando-o para quem o simbólico triunfaria sobre o imaginário e sobre
o real (GODELIER, 2001). Godelier afirma a prevalência do real, embora possa haver
simbólico e imaginário. O marxismo parte do real para a sua análise.
Há o real (visível) e há o simbólico e o imaginário (invisível), e a tarefa da antropologia
marxista é encontrar a junção desses elementos para realizar a análise. Essa junção está na
cultura porque é ela o elemento que faz o imbricamento das estruturas sociais. Por isso, a análise
deve ser sempre do conjunto das relações.

[...] todo o problema reside no fato de os antropólogos funcionalistas e,
frequentemente, aqueles que se dizem marxistas, conceberem, de maneira espontânea
e não científica que as relações de produção só podem existir sob uma forma que as
distingue e as separe de outras relações sociais, como é o caso das relações de
produção no modo de produção capitalista. Ninguém contestará que representa um
progresso em relação ao empirismo abstrato e associacionista a recusa de estudar as
relações sociais separadamente, para as tomar, pelo contrário, no seu conjunto e nas
relações recíprocas, quer dizer, supondo que elas formem um sistema de relações.
(GODELIER, 1977, p. 61- 62).

As representações advindas das relações sociais não existem apenas no pensamento
abstrato, mas são ideias expressas numa língua e comunicadas de geração em geração, no curso
de aprendizagem das técnicas. A conclusão é que o pensamento e a linguagem funcionam em
parte como elemento das forças produtivas. As ideias não são simplesmente o que são, mas
também o que obrigam a fazer.
Castoriadis (1982) afirma que a vida social não existiria sem as significações criadas
pelos homens para todas e cada uma das relações sociais. Esses elementos significativos
permitem a aproximação dos trabalhadores entre si e com o seu mundo. A criação de
significações requer imaginação, e desta procede o poder simbólico. Também por isso devemos
rejeitar o reducionismo econômico e admitir que, em geral, os marxistas precisavam, e ainda
precisam, dar mais atenção ao simbólico.
Godelier talvez tenha sido o primeiro dos marxistas a dar maior atenção ao simbólico,
inclusive para ele, o simbólico é parte da mediação entre base e superestrutura. Quando
Godelier retoma a relação base e superestrutura no pensamento marxista, o faz dando ênfase ao
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papel da cultura na constituição das forças produtivas. Sobre a questão da ideologia, afirma
Carvalho que:
Na verdade, sem abandonar o pressuposto original da determinação do econômico, do
papel dominante do parentesco e de sua função como relação de produção, será na
questão do ideológico que a contribuição de Godelier será mais incisiva para a teoria
antropológica. E isso porque pensa o ideal e todas as suas formulações, não como
oposição ao material, nem como seu simples reflexo, mas como forma de produzir
sentido, diretamente imbricada na produção das materialidades. (CARVALHO, 1985,
p. 159).

É nessa perspectiva que em O enigma do dom, Maurice Godelier (2001) analisa o livro
clássico Ensaio sobre a dádiva, de Marcel Mauss (publicado pela primeira vez em 1925). Nele,
Godelier discute questões relativas a mutualidade, reciprocidade e cooperação diante das
adversidades do neoliberalismo, enfatizando que,

É o contexto de uma sociedade ocidental na qual se multiplicam os excluídos, de um
sistema econômico que, para permanecer dinâmico e competitivo, deve “enxugar” as
empresas, reduzir os custos, aumentar a produtividade do trabalho e, por isso, diminuir
o número daqueles que trabalham, jogá-los maciçamente no desemprego — um
desemprego que se espera provisório e que, para muitos, acaba por se mostrar
permanente. (GODELIER, 2001, p.7-8).

Explicita que, embora o texto de Mauss tenha servido como base privilegiada da
análise econômica das relações de troca (e não da produção), possui vários contatos com a
análise da mercadoria de Marx.

Mas os dois mundos, aquele dos dons e aquele das mercadorias, são realmente
comparáveis. Ao fetichismo dos objetos dos dons corresponde o fetichismo das
mercadorias, e ao fetichismo dos objetos sagrados corresponde aquele do dinheiro
funcionando como capital, como valor dotado do poder de gerar valor por si mesmo,
como dinheiro capaz de gerar dinheiro. Eis a mitologia do capital. (GODELIER, 2001,
p.109).

Em suma, Godelier enfatizou a necessidade do debate com outras matrizes teóricas,
inclusive com o estruturalismo antropológico. Buscando distanciar-se tanto de Althusser quanto
de Lévi-Strauss, para ele, “a estrutura é realidade em movimento, conexões temporais, que se
reproduzem durante certa época histórica antes de desaparecer, deixando lugar para outras”.
(1976, p. 42).
Quando a cultura passa a ser vista como parte de um sistema e, ainda, sendo parte
responsável por inculcar valores e normas para os trabalhadores, a necessidade de debate
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aumenta. Segundo Ortner (2011), cultura e ideologia se mesclam e foi papel dos marxistas
estruturais essa denúncia,

Assim como a Nova Esquerda no mundo real levou mais a sério as questões culturais
(estilo de vida, consciência) do que a Velha Esquerda tinha feito, os marxistas
estruturais atribuíram aos fenômenos culturais (crenças, valores, classificações) pelo
menos uma função central em seu modelo de processo social. Especificamente,
cultura foi convertida em “ideologia”, e considerada a partir do ponto de vista de seu
papel na reprodução social: legitimando a ordem existente, mediando as contradições
na base e mistificando as fontes de exploração e de desigualdade no sistema.
(ORTNER, 2011, p. 434).

1.2 Marxismo e cultura: algumas considerações
Embora os críticos afirmem o contrário, o marxismo sempre esteve preocupado com
questões relativas à cultura, e a discussão sobre essas questões é vital para a pesquisa aqui
proposta, já que é fácil notar que o termo cultura tem se tornado polissêmico. É utilizado para
se referir aos costumes e hábitos de um povo, às diferentes maneiras de expressão artística, a
um modo da civilização ou aos saberes que determinado grupo produz, criando assim diversos
segmentos como, por exemplo: cultura da infância, cultura da favela, cultura do homem do
campo ou cultura do indígena, do surdo, do cego, entre outros. De acordo com Eagleton (2011,
p.11), “cultura, diz-se geralmente, é uma das duas ou três palavras mais complexas da língua
inglesa19 [...]”. Mais complexa do que o termo cultura, para o autor, somente o termo
“natureza”, que é o seu oposto. Portanto, cultura é a atividade humana acumulada, envolve a
ação do ser humano e sua relação com a natureza, para produzir sua existência. Definindo
etimologicamente, cultura significa: lavoura, cultivo, ou seja, é um elemento que deriva da
natureza, de sua transformação pela ação humana. Mas, como apontamos anteriormente, com
o advento do pensamento pós-moderno o termo cultura se pluralizou, está fragmentado e,
portanto, relativizado. O termo cultura tornou-se “politicamente correto”, usado como uma
forma de falar sobre identidades coletivas.
Sob a hegemonia do capital, o modo de raciocínio tem sido pensar a cultura desatrelada
de um projeto histórico emancipador, preocupando-se cada vez mais com as diferenças culturais
e étnico-raciais existentes entre os seres humanos do que com as suas semelhanças, ou com
aquilo que nos torna participantes de uma mesma classe. Grande parte da produção teórica
sobre o conceito de cultura, não se encontra no campo marxista. Podemos dizer que, de uma
19

Logicamente que Eagleton se baseia em sua língua mãe, nós acrescemos que cultura é uma palavra de difícil
definição para qualquer lugar do mundo.

54

maneira geral, essa produção teórica tem promovido o debate sobre cultura sem relacioná-la à
base material na qual é produzida e isto é feito com intenso apelo ao ponto de vista idealista e
a-histórico. Isso acaba corroborando um processo de esvaziamento do conceito de cultura.
Definir, portanto, o conceito de cultura a partir da perspectiva marxista, na atualidade,
demanda um esforço no sentido de relacioná-lo com a história da humanidade, destarte, com a
formação do ser social, em especial dos povos de comunidade tradicionais. Como nos afirma
Lukács (1979), só é possível compreendermos corretamente a cultura se não a desvincularmos
das relações de produção e reprodução da existência humana. Portanto a definição de cultura
na teoria marxista, leva em conta a relação ser humano e natureza, ou seja, o trabalho como
ação do ser humano que transforma o meio modificando-o e modificando-se e, com isso,
produzindo cultura. O que estamos afirmando é que modo de vida dos trabalhadores é moldado
pela relação estabelecida entre ser humano e natureza. É o que nos afirma Roberto, extrativista
que mora na comunidade Cajueiro na RESEX do Rio Cautário. Diz ele:

Eu sei trabalhar como seringueiro, como castanheiro, como uma pessoa que vive da
mata. Desde pequeno eu trabalho com isso, então o jeito que eu falo e as coisas que
eu faço, já mostram que eu sou uma pessoa da mata, que vive da mata. Aqui a gente
tem um jeito de trabalhar que só funciona aqui, e quem vai trabalhar fora, sente
dificuldades, porque é outro tipo de trabalho e outra maneira de se portar.
(ROBERTO, entrevista concedida a SOUZA E TIRIBA, 2018).

Como Marx e Engels escreveram, o processo de desenvolvimento do ser humano é um
processo de humanização da natureza e de naturalização do gênero humano,

Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, por tudo o
que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se dos animais, assim que começam a
produzir os seus meios de subsistência, passo esse que é requerido pela sua
organização corpórea. Ao produzirem os seus meios de subsistência, os homens
produzem indiretamente a sua própria vida material. (MARX & ENGELS, 2007, p.
87).

Precisamos lembrar que ao longo da história, o entendimento do que seja cultura passa
por modificações (WILLIAMS, 2007), logo devemos nos preocupar em verificar as
interdependências com as outras esferas da produção da vida, sua forma de apropriação e seus
limites emancipatórios sob a égide da sociedade do capital, destacando a participação da cultura
como elemento constitutivo da ideologia, como também formador da consciência.
Na perspectiva marxista, a cultura pode ser compreendida como parte integrante do
ser humano, resultante da complexidade crescente das operações de que se mostra capaz no
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trato com a natureza, e da luta a que se vê obrigado para manter-se em vida, independentemente
de qualquer forma social. A cultura é o processo pelo qual o homem acumula as experiências
que vai sendo capaz de realizar, discerne entre elas, e passa a utilizar as de efeito favorável.
Compreendendo as relações entre a produção material e espiritual, bem como suas
contradições, Trotski irá apresentar uma formulação que no nosso entendimento unifica as
definições anteriores, demonstrando como elas devem se complementar, no sentido não de
restringir, mas sim como um conjunto de elementos que compõe um todo abrangente. Nesse
sentido, o autor afirma que:

Cultura é tudo aquilo que foi criado, construído, apreendido, conquistado pelo homem
no curso de toda a sua História, em contraposição ao que a natureza lhe deu,
compreendida aí a história natural do homem como espécie animal [...] Mas o
momento em que o homem se separou do reino animal – e isto aconteceu quando o
homem segurou pela primeira vez os instrumentos primitivos de pedra e de madeira
– naquele momento começou a criação e acumulação de cultura, isto é, do
conhecimento e da capacidade de todos os tipos para enfrentar e subjugar a natureza.
(TROTSKY, 1981, p.51).

Sem esquecermos que o ideal marxista de cultura é o que Raymond Williams (1969)
chama de “cultura comum” qual seja, aquilo que é realizado por todos, ainda que de modo
inconsciente, e que traz responsabilidade a todos. Segundo ele:

Uma cultura, enquanto está sendo vivida, é sempre em parte desconhecida, em parte
irrealizada. A construção de uma comunidade é sempre uma exploração, pois a
consciência não pode preceder a criação, e não existe fórmula para uma experiência
desconhecida. Uma boa comunidade, uma cultura viva, irá, por causa disso, não
apenas dar espaço para, mas encorajar ativamente, todo e qualquer um que possa
contribuir para o avanço em consciência que é a necessidade comum. (WILLIAMS,
1969, p.334).

Por esse motivo os elementos culturais relacionados à formação da consciência social
são fundamentais no desenvolvimento da base material da existência.
Thompson, ao longo de seus estudos sobre o fazer-se de homens e mulheres
trabalhadoras e no embate contra o estruturalismo de Althusser, fez reflexões sobre o
pensamento antropológico que são fundamentais. Como lidar com as contradições de processos
históricos mais profundos, sem observar os problemas revelados pelos antropólogos? As
escolhas de Thompson, de ênfase nas questões culturais, não configuravam apenas uma escolha
temática, mas um modo de escrever a história tendo em conta as experiências econômicoculturais da classe trabalhadora: “Em meu trabalho me interessaram especialmente os valores,
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a cultura, o direito, e essa zona onde a escolha que se chama geralmente escolha moral se faz
manifesta”. Isto porque, para ele, existia “uma ausência total inclusive de uma linguagem para
tratar a moral e os valores, o que constituiu uma característica distintiva do stalinismo”.
(THOMPSON, 1979, p. 315-316).
No artigo Folclore, Antropologia e História Social chama para o debate não apenas os
marxistas, mas também os antropólogos:

No trabalho a que me dediquei nos últimos dez anos, sobre a história social inglesa
do século XVIII, é verdade que me deparei com problemas de recuperação e
compreensão da cultura popular e do ritual, problemas possíveis de serem vistos, de
modo muito geral, como mais próximos às preocupações da antropologia social que
da história econômica. Também é verdade que estou cada vez mais propenso a dispor
de materiais folclóricos. (...) mas o meu conhecimento da antropologia ocidental é
intermitente e eclético. (THOMPSON, 2001, p.227-228).

Thompson diz que o ser e o pensar são indissociáveis, o que o leva a afirmar que a
assertiva “o ser social determina a consciência social” (1979, p. 253) deve ser submetida a
exame rigoroso. A experiência, então, é considerada como termo médio, um regulador entre ser
social e consciência social. Conceito fundamental, mas “termo ausente” (THOMPSON, 1981)
entre os marxistas estruturalistas, a experiência compreende “a resposta mental e emocional,
seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados”.
(THOMPSON, 1981, p.15).
Thompson introduz a categoria experiência e a articula com a cultura. Segundo Moraes
e Müller (2003, p. 12), ambas constituem “um ponto de junção entre estrutura e processo, entre
as determinações objetivas do ser social e a possibilidade do agir e da intervenção humanos”.
Ao entender a cultura como componente não passivo de análise histórico-social, Thompson
reconhece que a experiência vivida, além de pensada é também sentida pelos sujeitos.
Conforme ele mesmo afirma:

As pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, no âmbito
do pensamento e de seus procedimentos [...] Elas também experimentam sua
experiência como sentimento e lidam com esse sentimento na cultura, como normas,
obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou (através de
formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. (THOMPSON, 1981,
p. 189).

Para Thompson, o conceito de experiência envolve observar a vida como um todo. Sua
narrativa entra em questões tais esperanças, o sentimento de perda, vergonha, orgulho. Todas

57

essas emoções são atravessadas por uma série de quadros culturais comuns que dão uma
interpretação para eventos. No entanto, em comparação com outro olhar antropológico, a
antropologia de Thompson não é uma acumulação de gabinete de curiosidades. Suas perguntas
surgem de seu próprio compromisso político. Thompson encontra valor em cada pequeno
pedaço de história da formação da classe operária na Inglaterra; daí a complexidade de um
trabalho que combate simplificações. Trata-se de observar as numerosas comunidades, com
suas próprias tradições e memória, como se uniram para criar algo naquelas décadas de
mudança. Nessa perspectiva, observamos povos e comunidades tradicionais em Rondônia, para
entendermos como os trabalhadores e trabalhadoras criam modos de vida específicos em cada
comunidade e de que maneira esses modos de vida se ligam pelo trabalho, pela educação e
pelos “saberes sociais” (RODRIGUES, 2012).
Nesse ponto, o materialismo histórico quer garantir os seres humanos como centro das
atividades, negando ou invertendo as explicações idealistas e teológicas que afirmavam a
predisposição da vida humana por um destino definido. Não existe nada fixo e imutável. Mesmo
na fatidica “metafora do edificio”, separando a sociedade em base e superestrutura.

Então, devemos dizer que quando falamos de “base”, estamos falando de um
processo, e não de um estado. E não podemos atribuir a esse processo algumas
propriedades fixas a serem posteriormente traduzidas aos processos variáveis da
superestrutura. (WILLIAMS, 2011, p. 47).

Em outras palavras, Williams está nos dizendo que há movimento entre base e
superestrutura e que esse movimento é a ação humana que é permeada de cultura. As ações dos
trabalhadores em seu cotidiano formam um conjunto de práticas culturais que dão a sustentação
necessária para a análise marxista.

Temos que reavaliar a “superestrutura” em direção a uma gama de práticas culturais
relacionadas, afastando-a de um conteúdo refletido, reproduzido ou especificamente
dependente. E, fundamentalmente, temos de reavaliar “a base”, afastando-a da noção
de uma abstração econômica e tecnológica fixa e aproximando-a das atividades
específicas de homens em relações sociais e economicas reais, atividades que contêm
contradições e variações fundamentais e, portanto, encontram-se sempre num estado
de processo dinâmico. (WILLIAMS, 2011, p. 47).

O diálogo e a incorporação da antropologia levou a escola dos estudos culturais,
sobretudo Thompson e Williams, a rever e repensar o marxismo, não superficialmente, mas em
seus elementos centrais, como se pode perceber nessa passagem:
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Se desejo efetuar uma junção não apenas com a antropologia social, mas, também
com a antropologia marxista, estou convencido de que devo abandonar o conceito,
curiosamente estático, de base e superestrutura, pelo qual, na tradição marxista
dominante, a base vem identificada com o econômico, afirmando uma prioridade
heurística das necessidades e comportamentos econômicos diante das normas e
sistemas de valores. (THOMPSON, 2001, p. 252-253).

Para trabalhadores e trabalhadoras das comunidades tradicionais, o sistema de valores
é determinante em suas atividades econômicas. Para o historiador marxista, a religião e outros
imperativos morais estão imbricados com as necessidades econômicas.
Seguindo a tradição inaugurada por Richard Hoggart e Raymond Williams, Thompson
interessava-se pelas múltiplas dimensões dos seres humanos, valorizando a cultura, os
costumes, as tradições, os valores morais e as histórias das pessoas comuns – elementos
esquecidos tanto pela historiografia liberal quanto pela historiografia marxista predominante.
Argumenta sobre a necessidade de uma aproximação entre a história social e antropologia - a
história era, sobretudo, contexto, processo e movimento.
Questionava a ideia de ser possível descrever um modo de produção em termos
econômicos pondo de lado, como secundários e menos reais, as normas, a cultura, e os conceitos
sobre os quais se organiza um modo de produção. Criticava a relutância dos historiadores da
tradição marxista em acrescentar esse alargamento que julgava extremamente necessário. Esta
resistência estava ligada a uma noção restritiva do que é a economia e a uma leitura que ignorava
ou subestimava aspectos importantes da obra de Marx. A própria ideia de cultura que aparece
em Marx, foi deixada de lado como elemento secundário. Em tempos mais recentes, a análise
da cultura passa a ter uma importância maior para alguns pensadores do materialismo histórico.
Terry Eagleton, por exemplo, faz um comparativo entre cultura e religião:

E o que dizer da ideia de cultura? Se ela sempre foi o mais plausível candidato a herdar
o cetro da religião, foi por envolver valores fundadores, verdades transcendentes,
tradições consagradas, práticas rituais, simbolismo sensual, interiorização espiritual,
crescimento moral, identidade comunitária e uma missão social. A religião é ao
mesmo tempo visão e instituição, experiência sentida e projeto universal, e a cultura
mais segura de si tentou reivindicar para si todas essas características. (EAGLETON,
2016, p. 114).

1.3 Cultura e modo de vida como elemento da luta de classes.
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Em outro texto, Thompson sublinha o fato de estar em desacordo com muitos outros
marxistas e também não marxistas que se ocupavam então com o tema da classe e da
consciência de classe. Por isso, escreve para debater esses conceitos do marxismo, iniciando
por definir classe como categoria histórica, a ser investigada em seu comportamento no tempo,
e recusando-a, portanto, como abstração e como categoria estática, como medida quantitativa:

“Classe”, na minha prática, é uma categoria histórica, ou seja, deriva de processos
sociais através do tempo. Somos, então, levados a teorizar este fenômeno como uma
teoria global das classes e de sua formação, esperando encontrar algumas
regularidades, certos “estágios” de desenvolvimento etc. (...) Contudo, a esta altura,
ocorre que, com excessiva frequência, a teoria prevalece sobre o fenômeno histórico
que se propõe teorizar. É plausível supor que a classe seja levada em consideração
não no quadro do processo histórico, mas abstratamente. Ainda que não admitamos
que isso se dê apenas no terreno mental, uma grande parte do discurso sobre as classes
ocorre, em realidade, assim. Ou melhor, modelos ou estruturas são teorizados
pressupondo-se que neles se verifiquem definições objetivas de classe, como, por
exemplo, a da expressão de relações diversas de produção. (THOMPSON, 2001, p.
270).

Thompson, nesse mesmo texto, declarou acreditar e poder demonstrar que muitas
vezes, no próprio Marx e, especialmente, em O Capital, a classe vista como categoria histórica
era a acepção dominante e que esse era o pressuposto de muitos, se não todos, da tradição
histórica marxista inglesa, sobretudo os da velha geração, ainda que classe como categoria
estática tivesse conquistado peso em setores muito relevantes de todo o pensamento marxista.
A crítica de Thompson centrava-se no modelo estático de relações capitalistas de
produção das quais eram extraídas as classes e a ela deveria corresponder uma “consciência”.
Desse raciocínio derivam questões políticas e acadêmicas importantes:

Em uma forma comum, geralmente leninista, isso fornece uma boa justificativa para
uma política de “substantivos”, como aquele de uma “vanguarda” que saberia mais
que a própria classe quais seriam tanto o interesse verdadeiro quanto a consciência
mais conveniente a essa mesma classe. Em uma forma alternativa, mas muito mais
sofisticada, com Althusser, temos de novo uma categoria profundamente estática, uma
categoria que encontra a própria definição apenas em uma totalidade estrutural
estática. Malgrado esta sofisticação teórica, malgrado o fato de essa teoria refutar o
processo histórico empírico real da formação da classe, os resultados são muito
próximos dos da versão economicista vulgar. (THOMPSON, 2001, p. 270).

O problema central para Thompson era que ambos se apoiavam em uma noção de
“falsa consciência”. Thompson considerava que havia sido dada excessiva atenção,
frequentemente de maneira anti-histórica, à “classe”, e muito pouca, ao contrário, à “luta de
classes”. Para ele, ao contrário, é a luta de classes o conceito prioritário. Classe e consciência
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de classe são, portanto, para ele, sempre o último estágio de um processo real de luta de classes.
Para ele não era possível falar de classes sem que as pessoas, diante de outros grupos, por meio
de um processo de luta, o que para ele compreende uma luta no plano cultural, entrem em
relação e em oposição sob uma forma classista, ou ainda sem que modifiquem as relações de
classe herdadas, já existentes. A classe então não pode ser definida independentemente das
relações com outros grupos sociais. Não existe, para ele, classe sem consciência de classe:

Para um historiador, e espero poder afirmar que isso vale para um historiador
marxista, atribuir o termo “classe” a um grupo privado de consciência de classe, ou
de cultura de classe, e que não age nessa direção é uma afirmação destituída de
significado. Podemos dizer: “os pobres, ou a plebe, podem vir a ter consciência de si
apenas como proletariado”, tal é a sequência histórica da formação de uma classe.
(THOMPSON, 2001, p. 270).

Nessa mesma lógica interpretativa, não há um modelo de formação de classe a ser
seguido, mas ele deve ser analisado no seu efetivo fazer-se:

Se, de fato, esse pobre ou essa plebe se alinham com outros grupos (proprietários de
terra, mercadores, Estado) de um ponto de vista classista e se possuem uma
consciência correspondente, que não é a de um “proletariado” maduro ou de classe
operária, logo o problema histórico começa com a análise e definição deste específico
processo de formação da classe. (...) Se creio que, de fato, um certo dado histórico não
está de acordo com as costumeiras categorias de classe, então, em vez de golpear a
história para salvar as categorias, devemos instigá-las com novas análises (...) Na
história, nenhuma formação de classe específica é mais autêntica ou mais real que
outra. As classes se definem de acordo com o modo como tal formação acontece
efetivamente. (THOMPSON, 2001, p. 270).

Esses pressupostos obviamente não significavam que Thompson considerava que a
formação da classe é independente de determinações objetivas e nem que a classe possa ser
definida como simples fenômeno cultural. Ele insistiu sobre essa questão no famoso prefácio
de A formação: “a classe é uma formação tanto cultural como econômica”. (THOMPSON,
1987). Para ele, porém, essas determinações objetivas exigem um exame muito escrupuloso.
Como exemplo, em nossa pesquisa, precisamos entender as motivações e
determinações que fazem com que alguns trabalhadores e trabalhadoras da RESEX do Rio
Cautário decidiram por fundar uma cooperativa para beneficiamento e comercialização de
castanha-do-brasil. Observamos que a extração e produção de mercadorias que a mata oferece
continua um processo para núcleos familiares. Então, em que medida o fato de unir-se para
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evitar ou minimizar a ação de atravessadores20 faz com que trabalhadores e trabalhadoras da
RESEX do Rio Cautário ampliem a sua consciência?
Para ele, consciência, aplicada a uma coletividade muito ampla, como uma classe,
designa uma cultura global. Essa consciência, no seu entender, não pode ser nem “verdadeira”
nem “falsa”. É simplesmente o que é. As aspirações dos trabalhadores do passado eram válidas
nos termos de sua própria experiência. Classe é então um fenômeno histórico, “que unifica uma
série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados tanto na matéria-prima da
experiência como na consciência”. (THOMPSON, 1987, p. 9).
Classe não é, então, para ele nem uma estrutura, nem uma categoria, “mas algo que
ocorre efetivamente nas relações humanas”. (THOMPSON, 1987, p. 9). Ele considera que a
experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção. A
consciência de classe, porém, é a forma como essas experiências são elaboradas culturalmente.
Se a experiência de classe é determinada, a consciência de classe não.
Portanto, entendemos que a consciência de classe se dá por meio da experiência dos
trabalhadores em seus afazeres e que essa consciência tem chances de ser ampliada com os
trabalhadores que estão inseridos no sistema capital, já que, teoricamente, a possibilidade de se
notar a exploração é ampliada nesse contato. Portanto, a cultura é um elemento importante para
analisar a categoria experiência dentro de uma conjuntura histórica de luta de classes, porque:

A cultura – como, aliás, quaisquer instrumentos teóricos -, na ótica do historiador, não
pode ser tomada como categoria fechada, e, muito menos, como expressão de uma
estrutura, de um consenso social. Ao contrário, a cultura se inscreve em contextos
históricos específicos, no seio das lutas de classe e das relações materiais de poder,
em sociedades determinadas. Por essa razão, a luta de classes é também uma disputa
em torno de tradições e valores, regras morais, estéticas, religiosas, padrões familiares
e sociabilidades – é uma luta entre culturas. (SCHUELER, 2014, p. 111-112).

Muitos pensadores marxistas concordaram com as formulações de Thompson, sobre a
necessidade de um tratamento mais rigoroso ao texto marxiano, a fim de evitar os
reducionismos. Como afirma Gorender:

Uma vez que o O Capital é uma realização intelectual gigantesca, sua compreensão
equivocada deu origem à primeira vaga do que, mais tarde, se convencionou chamar
20

São comerciantes que atuam na função de repassar o produto para outros compradores. Na agricultura essa é
uma prática comum pois alguns agricultores não dispõe de veículos ou condições de estocagem para a
comercialização de seus produtos, se sujeitando a vender suas mercadorias a um preço mais baixo para esse
compradores. Muitas vezes, o atravessador é o responsável pelo financiamento da implantação de lavouras pelos
produtores, provocando uma dependência por parte dos produtores nas cadeias produtivas.
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de reducionismo economicista. Isto é a tendência a extrair dos fenômenos da vida
econômica repercussões imediatas na vida espiritual ou no que Marx denominou de
superestrutura. Por consequência, esta ficava reduzida a um reflexo passivo dos
processos na base econômica. (GORENDER, 1990, p. 97).

As escolhas de Thompson, de ênfase nas questões culturais, por exemplo, não
configuravam, certamente, apenas uma escolha temática, teórica e metodológica para pensar o
passado, mas tinha, para ele, um sentido político muito preciso, de avaliação de experiências
históricas mais recentes do que as de suas pesquisas.
Sua preocupação, portanto, lhe parecia estar em consonância com sua própria
experiência política, destacando o que considerava a cegueira e o fracasso e os imensos erros
políticos que “até comunistas consagrados e generosos” (THOMPSON, 1979, 316) haviam
cometido repetidamente. Analisando os erros políticos da esquerda, Thompson considerava que
muitos tinham adotado mentalmente modelos e categorias que os conduziram constantemente
a repetir simplificações excessivas, derivações econômicas ultra simplificadas do
comportamento e das motivações humanas. Isso se tornou para ele um problema teórico
essencial. Preocupava-se com o problema da degeneração do vocabulário teórico da principal
corrente do marxismo ortodoxo: o empobrecimento de sua sensibilidade, a primazia de
categorias que negavam a existência efetiva (na história ou no presente) de uma consciência
moral (THOMPSON, 1979).
Porém, para ele, esse “vocabulário” de Marx era formado, em parte, por esses
silêncios, aos quais ele se referiu anteriormente, além de pressupostos não articulados e
reflexões não conscientes. Em A Formação da Classe Operária Inglesa, ele tentou dar voz a
esse silêncio, buscando o implícito, o quase-dito. Para Thompson, está implícito na obra de
Marx que é um erro definir o homem como “econômico”. E então Thompson insiste no caráter
complementar e não conflituoso da sua obra com os elementos centrais do marxismo: “esse tipo
de crítica (...) é totalmente complementar e em nenhum modo em conflito com a tradição
marxista”. (THOMPSON, 1979, p. 317). Sua luta intelectual e política era contra as
manifestações do marxismo que considerava marcadas pelo determinismo econômico e pela
negação da ação humana. Foi nesse período que declinaram as ortodoxias de um único
marxismo “correto”, nos diz Hobsbawm, e os textos clássicos passaram a ser tratados de forma
mais crítica (HOBSBAWM, 2011).
Houve o esforço de Thompson de argumentar que suas escolhas não o colocavam em
contraposição à obra de Marx. Para ele, o marxismo deveria ser uma teoria racional, capaz de
aceitar o diálogo com a evidência e a crítica racional aberta. Na análise de Thompson, Althusser
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tinha produzido uma epistemologia que excluía o diálogo básico entre conceito e evidência
empírica. Toda teoria, para Thompson, teria então um caráter provisório:

A ideia de ter uma teoria consistente e que abarque tudo é em sim mesma uma heresia.
(...) Considero a teoria como crítica, como polêmica. Creio firmemente na necessidade
de se destacar o aspecto teórico dos problemas, mas também acredito que às vezes se
consegue melhor resultado mediante o método crítico. Isso se encontra também em
Marx e Engels. (...) Esta é a importância da verdadeira história: não só põe a teoria à
prova, mas também a reconstrói. (THOMPSON, 1979, p. 309).

Movido por uma forte simpatia para os sujeitos de seu estudo, Thompson manda uma
mensagem clara, dirigida não só para acadêmicos, mas também para os membros do partido.
Era hora de descer para outros lugares para aprender. Para entender a realidade é necessário
estar imerso nela. Lembrando-se de Gramsci ele diz:

Pois Gramsci também insistia que essa filosofia não era apenas a apropriação de um
indivíduo, mas provinha de experiências compartilhadas no trabalho e nas relações
sociais, estando implícita na realidade, unindo-o a todos os companheiros de trabalho
na transformação pratica do mundo real. (THOMPSON, 1998, p. 20).

A importância da história estava justamente não só em pôr a teoria à prova, mas em
reconstruí-la. A pesquisa que resultou no livro a Formação da Classe Operária Inglesa surgiu,
segundo o próprio Thompson, também dessa polêmica teórica: fazer a história social implicava
numa polêmica com a tradição da história econômica e com expressões do marxismo que
tinham assumido um caráter teológico. A polêmica se dava também com os aspectos
economicistas do marxismo e com a noção muito simplificada da formação da classe operária.
Batalha (2000) também considera que apesar dessa sua crítica enfática ao que
considerava desvios do marxismo pós-Marx, e das influências que Thompson recebeu de vários
outros autores, ele permanece, em sua plenitude, um autor marxista:

A contribuição de Thompson à obra de Marx provém precisamente das novas leituras
que deu a ela, enriquecendo-a, ampliando o alcance de algumas de suas análises e
conceitos, e enfrentando seus silêncios. (...) A problemática thompsoniana encontrase firmemente ancorada na tradição marxista centrando sua produção historiográfica
na luta de classes e buscando a coerência entre a teoria e a prática política.
(BATALHA, 2000, p. 201).

O mesmo autor destaca que Thompson nunca pretendeu ser um teórico do marxismo,
e sua insistência e sua ação na necessidade da pesquisa histórica o levou a ser acusado por seus
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críticos de empirista e de dar pouco peso à teoria. Ele considera que é difícil estabelecer o peso
efetivo do marxismo em Thompson, considerando-se que as citações diretas a Marx e Engels
são muito poucas em suas obras. O marxismo de Thompson, para Batalha, aparece mais nas
discussões que giram em torno dos conceitos de classe e consciência de classe, conceitos
essenciais na obra de Marx. Certamente esses conceitos são centrais na sua obra, como ele
mesmo argumentava, referindo-se à sua obra principal:

Os conceitos críticos usados constantemente em A Formação são os de classe e luta
de classes. Eu daria primazia a esses... (...) A formação de um modelo de capitalismo
com uma estrutura estática é estranha ao que eu entendia, e continuo entendendo, de
Marx. Mas é provável que eu tenha lido Marx de modo ligeiramente diferente dos
leitores atuais. (...) Na correspondência de Marx com Engels se pode observá-los
trabalhando sobre a história na oficina (...) A epistemologia de Marx é, antes de tudo,
histórica. (...) os conceitos como classe, ideologia e o próprio capitalismo são
conceitos históricos, quer dizer, não surgem de uma análise estrutural, mas sim de um
exame de modelos repetidos que se percebem ao longo do tempo. (THOMPSON,
1979, p. 314-315).

Uma das maiores contribuições de Thompson à tradição historiográfica marxista foi
justamente a sua noção de classe. Essencialmente, Thompson definiu classe como um conceito
histórico e não como uma categoria estática às quais a experiência histórica deveria se moldar.
Para ele, então, a classe como fenômeno histórico só existe se tem consciência de si e essa
consciência não necessariamente assume uma forma prevista. As críticas recebidas por
Thompson, tanto no âmbito do marxismo como fora dele, referem-se entre outras ao
voluntarismo, isto é, ao peso atribuído à ação consciente (e consequentemente ao pouco peso
atribuído às determinações) e ao culturalismo, a ênfase na esfera da cultura.
Sérgio Silva (2001), por exemplo, considera que a crítica de Thompson a alguns
aspectos do marxismo é muito mais radical do que o próprio Thompson e muitos de seus
comentadores consideraram. Ele considera que as ideias fundamentais e originais de Thompson
que já se apresentam no seu livro mais famoso, A Formação da Classe Operária Inglesa,
contradiz teses importantes de O Capital. Para Thompson, diz o autor, o proletariado não seria
necessariamente um resultado da industrialização.
Para Silva (2001), a formação da classe operária como condição e não simples
consequência da industrialização e o fato de que Thompson submete a transformação das forças
produtivas e do próprio modo de produção ao processo real, histórico, da luta de classes é uma
verdadeira inversão, que expressa uma vinculação de inspiração, é claro, mas também de dura
crítica em relação a Marx. Silva destaca o que considera a recusa completa e radical de
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Thompson da noção de classe social como resultado do modo de produção e a afirmação, como
consequência, da classe social como resultado da luta de classes. Daí resulta também, que a
consciência de classe é aquela que a classe efetivamente produziu, no processo histórico de seu
auto- reconhecimento e construção, e não aquela que deduzimos do modo de produção.
Seu trabalho foi também uma defesa da atividade autodeterminada das classes
trabalhadoras. Quanto ao trabalho do historiador, defendeu que considerava necessário que o
diálogo empírico deveria ser informado pela teoria:

Penso que a história deva ser informada pela teoria. Creio que a teoria possa tomar a
forma da crítica e da polêmica, mais que da construção de estruturas teóricas que
abstraem a crítica e a pesquisa empírica. É contra a abstração que eu me rebelo. E
penso que na prática dos próprios Marx e Engels, muitos dos desenvolvimentos
teóricos tivessem lugar na forma da crítica e da polêmica. (THOMPSON, 1979, p.
418).

Em outra passagem ele insiste que,

As categorias adequadas à investigação da história são categorias históricas. O
materialismo histórico distingue-se de outros sistemas interpretativos pela sua
obstinação teimosa (teimosia que foi por vezes doutrinária) em elaborar essas
categorias, e em articulá-las numa totalidade conceitual. Essa totalidade não é uma
“verdade” teórica acabada (ou Teoria); mas também não é um modelo fictício, é um
conhecimento em desenvolvimento, muito embora provisório e aproximado, com
muitos silêncios e impurezas. O desenvolvimento desse conhecimento se dá tanto na
teoria quanto na prática. (THOMPSON, 1981 p. 61).

Sua mensagem é a da atividade autodeterminada, que os seres humanos são agentes,
ainda que agentes muito limitados, e frequentemente vencidos pelas determinações. Mas são
agentes no fazer-se da sua história. Isso é ligado à consciência, mas a consciência não é
automática, é construída, é feita pela atividade. Marx também acreditava que a mudança
histórica se realiza mediante ações de homens que fazem sua própria história.
As análises sobre as classes e as lutas de classes no século XVIII foram capazes de
reconstruir as dimensões das experiências sociais humanas na sua vida cotidiana, da cultura e
das contradições históricas, mostrando o sujeito histórico em sua inteireza, em sua totalidade.
Para Thompson, uma análise privilegiada dos aspectos culturais e das lutas em torno de valores
morais entre as classes sociais, ao contrário de significar uma fragmentação pós-moderna,
representava a afirmação do marxismo e a validade de seu instrumental para a análise das
sociedades de classes existentes na história. Uma história comprometida como a totalidade e
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uma teoria comprometida com a prática política jamais poderiam prescindir de um instrumental
teórico que valoriza o homem na inteireza de sua existência e em sua materialidade histórica.

1.4 As relações entre economia e cultura

Quanto à ideia de uma relação dinâmica entre base e superestrutura, Thompson, no
artigo Modos de dominação e revoluções na Inglaterra (2001), ressalta que embora a economia
se constitua como determinação em última instância, deve-se ter em conta que os eventos
econômicos são também eventos humanos, que, por sua vez, encontram-se entrelaçados com
eventos sociais e culturais. A economia e a cultura andam lado a lado na obra de Thompson.
No materialismo histórico, o modo de produção é uma totalidade e possui uma
centralidade no que diz respeito à vida humana e da experiência social. No entanto, Thompson
nos lembra que o modo de produção não se reduz ao econômico, mas compõe normas, valores,
práticas e cultura.
Esses pressupostos obviamente não significavam que Thompson considerava que a
formação da classe é independente de determinações objetivas e nem que a classe possa ser
definida como simples fenômeno cultural. Insistiu: “a classe é uma formação tanto cultural
como econômica”. (THOMPSON, 1987), porém, essas determinações exigem um exame muito
escrupuloso. Para ele, está implícito na obra de Marx o fato de que é um erro definir o ser
humano como um ser humano econômico. A luta de Thompson se deu com a intenção de
contrapor-se a manifestações do marxismo marcadas pelo determinismo econômico e pela
negação da ação humana.
É evidente que a influência das reflexões e dos conceitos da antropologia foram
fundamentais nessa ênfase dada por Thompson à cultura. Ele considerava que não podia lidar
com as contradições de processos históricos mais profundos, sem observar os problemas
revelados pelos antropólogos. Essas escolhas, porém, implicaram, para ele, compreendendo-se
como um historiador do que ele chamava de tradição marxista, numa “autocrítica marxista”
(THOMPSON, 1979, p. 228).
Para considerar questões como a disciplina de trabalho ou ritos populares, Thompson
não levava para a análise as suas convicções mas, pelo contrário, procurava mantê-las à
distância, já que para ele, o correto é examinar as questões dentro de seu próprio conjunto de
relações e em seus próprios termos. Desse modo, Thompson se utilizava de uma perspectiva de
pesquisa advinda da antropologia no seu modo de fazer a análise do passado. Para Thompson:
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“O historiador deve aprender a dar atenção e escutar grupos muito díspares de pessoas e tentar
compreender seu sistema de valores e sua consciência” (THOMPSON, 1979, p. 309).
Para ele o ser e o pensar estão sempre indissociados e por isso a experiência, seu
conceito fundamental, compreende também “a resposta mental e emocional, seja de um
indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados”. (THOMPSON,
1981, p.15). A experiência não surge sem pensamento porque os homens e mulheres são
racionais e refletem sobre o que acontecem a eles e ao seu mundo, insiste ele.
Em relação às suas perspectivas teóricas, Edward Thompson vinculava-se à história
social e econômica, sem, no entanto, aceitar qualquer reducionismo economicista ou
estruturalista, questionando tanto o marxismo ortodoxo, quanto as teorias funcionalistas e
estruturalistas. Rejeitava a ideia simplista evocada pela metáfora mal utilizada da
base/superestrutura. Seguindo a tradição inaugurada por Hoggart e Williams, Edward
Thompson interessava-se pelos estudos sobre o homem e sobre as suas múltiplas dimensões
ontológicas, valorizando a cultura, os costumes, as tradições, os valores morais e as histórias
das pessoas comuns – elementos esquecidos tanto pela historiografia liberal quanto pela
historiografia marxista predominante.
Os processos históricos eram encarados a partir de seus contextos e de seus
movimentos. Para ele, argumentando sobre a necessidade de uma aproximação entre a história
social e antropologia - a história era, sobretudo, contexto, processo e movimento. Não se pode
negligenciar, portanto, para ele, o diálogo entre o ser social e a consciência social, diálogo que
se processa em ambas as direções. Como observa Thompson: “A consciência, seja como cultura
não autoconsciente, ou como mito, ou como ciência, ou lei, ou ideologia articulada, atua de
volta sobre o ser, por sua vez: assim como o ser é pensado, também o pensamento é vivido”
(THOMPSON, 1981, p. 17).
Ele questionou, portanto, a ideia de ser possível descrever um modo de produção em
termos econômicos pondo de lado, como secundários e menos reais, as normas, a cultura, e os
conceitos sobre os quais se organiza um modo de produção. Ele criticava, então, a relutância
dos historiadores da tradição marxista em acrescentar esse alargamento que ele julgava
extremamente necessário. Com efeito, considerava essa resistência ligada a uma noção
restritiva do que é a economia e a uma leitura que ignorava ou subestimava aspectos importantes
da própria obra de Marx.
Thompson (2001) destacava da obra de Marx em especial nos Grundisse, passagens
em que o filósofo alemão enfatizava a simultaneidade da manifestação das relações produtivas
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em todos os sistemas e áreas da vida social. Continua sua crítica à analogia base e
superestrutura, que considera radicalmente inadequada, porque estaria dotada de:

Uma inerente tendência ao reducionismo ou ao determinismo econômico vulgar,
classificando atividades e atributos humanos ao dispor alguns desses na superestrutura
(lei, arte, religião, moralidade), outros na base (tecnologia, economia, as ciências
aplicadas), e deixando outros ainda a flanar, desgraçadamente, no meio (linguística,
disciplina de trabalho). (THOMPSON, 2001, p. 263).

Para Thompson, deve-se levar a sério a autonomia dos eventos sociais e culturais, “os
quais, entretanto, são causalmente condicionados por eventos econômicos” (Thompson, 1998,
p. 93). Deve-se considerar que eventos econômicos são também eventos humanos, que, por sua
vez, encontram-se entrelaçados com eventos sociais e culturais. Em suas próprias palavras,

No curso real das análises históricas ou sociológicas (bem como políticas) é de grande
importância lembrar que os fenômenos sociais e culturais não correm atrás do
econômico após longa demora; estão na sua origem, imersos no mesmo nexo
relacional. (THOMPSON, 1998, p. 99).

Portanto as manifestações econômicas e culturais acontecem em “simultaneidade”.
Segundo Ellen Wood,

O argumento de Thompson sobre a simultaneidade das expressões ‘econômicas’ e
‘culturais’ de qualquer modo de produção tem dois lados inseparáveis e igualmente
importantes. O primeiro (...) insiste que ideologia e cultura têm uma ‘lógica’ própria
que constitui um elemento ‘autêntico’ nos processos sociais e históricos. (...) O outro
lado do argumento é que, dado que os efeitos determinados do modo de produção
operam simultaneamente na esfera ‘econômica’ e na ‘não-econômica’, eles são
também ubíquos. O argumento não pretende negar nem reduzir a importância dos
efeitos determinativos do modo de produção, mas, ao contrário, reforçar a proposição
de que eles são ‘operacionais o tempo todo’ e em toda parte. Em outras palavras, é
possível que o materialismo de Thompson atinja seu ápice no exato momento em que
ele se recusa a privilegiar a ‘economia’ em relação à ‘cultura’. Na verdade, a
insistência na ‘simultaneidade’ se apresenta não como afastamento ou correção do
materialismo clássico marxista, mas como um polimento das palavras do próprio
Marx. (WOOD, 2003, pp. 61-62).

Ele é, portanto, um crítico feroz de um marxismo que ele diz ser daqueles que
“pretendiam ser mais marxistas do que Marx”, (THOMPSON, 1981, p. 10) os quais ele acusa
de oferecerem um “teorismo a-histórico” (THOMPSON, 1981, p. 11) que ele parece considerar
uma deformação, ou, ao menos, um superdimensionamento de certos aspectos da interpretação
de Marx, que implicavam, para ele, numa leitura equivocada, num afastamento das intenções
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do próprio Marx e mais, numa ameaça à tradição de análise marxista histórica. (THOMPSON,
1981, p. 11) Ele considerava que seus adversários não compreendiam o caráter histórico das
categorias empregadas por Marx.
Em seus escritos e, sobretudo em A miséria da teoria, Thompson vê o debate que está
empreendendo não como um ataque, mas, ao contrário, como uma defesa do marxismo, de um
marxismo racional. Ele não quer abrir mão, de modo algum, do pertencimento a essa tradição
e insiste na autenticidade do seu marxismo, na sua vinculação direta com a obra de Marx:

Se recuso tanto a analogia da base e superestrutura quanto a prioridade interpretativa
atribuída ao econômico, em que sentido me insiro na tradição marxista? Somente, eu
temo, no sentido em que Karl Marx, em si, inseria-se. Pois não há dificuldade em
demonstrar o quanto as versões reducionistas e economicistas do marxismo estão
distantes do pensamento de Marx. (THOMPSON, 1981, p.258).

Daí resulta uma consequência importante no seu pensamento sobre a transformação
histórica que para ele,

Acontece não por uma dada “base” ter dado vida a uma “superestrutura”
correspondente, mas pelo fato de as alterações nas relações produtivas serem
vivenciadas na vida social e cultural, de repercutirem nas ideias e valores humanos e
de serem questionadas nas ações, escolhas e crenças humanas. (THOMPSON, 1981,
p. 260, 261).

Os costumes e o direito consuetudinário constituíam, no período estudado por
Thompson o que, atualmente, conhecemos sob uma perspectiva mais ampla de cultura, mas,
estavam longe de serem estáticos e permanentes, sendo campos permanentes de disputas e
conflitos sociais.
A cultura – como, aliás, quaisquer instrumentos teóricos -, na ótica do historiador
britânico, não pode ser tomada como uma categoria fechada, e, muito menos, como expressão
de uma estrutura, de um consenso social. Ao contrário, a cultura se inscreve em contextos
históricos específicos, no seio das lutas de classe e das relações materiais de poder, em
sociedades determinadas. Por essa razão, a luta de classes é também uma disputa em torno de
tradições e valores, regras morais, estéticas, religiosas, padrões familiares e sociabilidades – é
uma luta entre culturas. A hegemonia de um padrão cultural e civilizatório sobre os demais,
nesse sentido, pode se tornar vencedor, mas quase nunca consegue erradicar a força e os
conflitos culturais contra hegemônicos,
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A cultura conservadora da plebe quase sempre resiste, em nome do costume, às
racionalizações e às inovações da economia (tais como os cercamentos, a disciplina
de trabalho, os “livres” mercados não regulamentados de cereais) que os governantes,
os comerciantes ou os empregadores querem impor. A inovação é mais evidente na
camada superior da sociedade, mas como ela não é um processo tecnológico/social
neutro e sem normas (“modernização” / “racionalização”), mas sim a inovação do
processo capitalista, é quase sempre experimentada pela plebe como uma exploração,
a expropriação de usos e direitos costumeiros, ou a destruição violenta de padrões
valorizados de trabalho e lazer. Por isso a cultura popular é rebelde, mas o é em defesa
dos costumes. (...) quando procura legitimar seus protestos, o povo retorna
frequentemente às regras paternalistas de uma sociedade mais autoritária,
selecionando as que melhor defendem seus interesses atuais. (THOMPSON, 1998, p.
19-20).

1.5 Marxismo e antropologia: retomando uma discussão que nunca se encerra
Por que povos e comunidades tradicionais raramente se constituem como objeto de
estudo dos marxistas? Por que, na maioria dos casos, apenas antropólogos não marxistas se
dedicam à análise desses modos de vida que, embora imersos na sociedade capitalista, se
diferem por lutarem por valores tais como coletivismo e mutualismo? Afinal, quais as
contribuições do marxismo para a antropologia e vice-versa? Não podemos concordar com a
tese de que os fundamentos teóricos do materialismo histórico não podem servir como quadro
teórico para a antropologia. As noções de modo de vida; a análise das economias ditas
primitivas, calcadas na produção do valor de uso; a crítica à religiosidade como reino autônomo;
o entendimento da práxis como terreno do pensamento presentes nas teses sobre Feuerbach, e
a análise da economia burguesa e do desenvolvimento capitalista não seriam componentes de
um quadro teórico que adensa a análise de temas caros à antropologia?
O diálogo entre marxismo e antropologia pode se tornar mais profícuo se
incorporamos os Estudos Culturais, sobretudo a análise de Thompson (2001) e Williams
(2011). Se o materialismo histórico se propõe ao estudo e transformação da sociedade, é preciso
ter em conta que a cultura está imersa, é parte constitutiva e constituinte da totalidade social.
Isso envolve a vida nas cidades, no campo, nas grandes concentrações urbanas e nas pequeninas
comunidades tradicionais que sobrevivem em pleno século XXI. Como nos diz Cevasco,

O entrecruzamento entre o marxismo e a teoria de cultura se dá quase por definição,
na medida em que o marxismo se coloca como a filosofia do presente histórico e
crítica do capitalismo que o determina. Esse encontro adquire ressonância e
produtividade especificas de acordo com as condições em que se dá, ou, simplificando
radicalmente, de acordo com os tipos de teorias, marxista e de cultura, e com o
contexto sócio histórico em que ocorre esse encontro. (CEVASCO, 2003, p. 119).
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Raymond Williams acredita que o conceito de hegemonia não pode ser entendido
como um conceito estático. Ao contrário, suas estruturas internas são muito complexas e por
serem constantemente desafiadas, precisam ser renovadas, recriadas e defendidas de forma
contínua. Referindo-se a um conjunto de significados e valores experimentados enquanto
práticas que abrangem muitas áreas da vida, a hegemonia constitui um sentido absoluto de
realidade que, para a maioria da sociedade, torna-se difícil mover-se (WILLIAMS, 2011).
Mesmo assim é preciso considerar o que acontece fora do modo dominante.
Entre essas variações práticas e imaginadas, estão os povos e comunidades tradicionais
que, no contexto da acumulação flexível do capital, insistem em preservar seus modos de vida.
Seriam elas, ainda hoje, formas sociais pré-capitalistas, como preconiza a teoria evolucionista?
Do nosso ponto de vista, assim como a infeliz metáfora do edifício está a infeliz expressão
“sociedades pré-capitalista”. Afirmando não ser o socialismo nem cópia nem decalque de outras
experiências históricas, José Carlos Mariátegui defende que o coletivismo agrário é uma
importante estratégia política na luta pelo socialismo indo-americano, pois se fortalecida a
organização coletiva, os “povos de economia rudimentar” não precisarão “sofrer a longa
evolução pela qual passaram outros povos”,

Cremos que entre as populações “atrasadas”, nenhuma reúne, como a população
indígena inca, condições tão favoráveis para que o comunismo agrário primitivo,
subsistente em estruturas concretas e no profundo espírito coletivista, transforme-se,
sob a hegemonia da classe proletária, numa das bases mais sólidas da sociedade
coletivista preconizada pelo comunismo marxista. (MARIÁTEGUI, 2011, p.144).

O que em nosso objeto de pesquisa pode alcançar uma profundidade maior já que
povos tradicionais têm uma relação de cotidianidade com a natureza que vai construir um modo
cultural específico. Tardin diz que,

Essa relação com a natureza vai caracterizar uma espiritualidade própria, que será
traduzida numa estética de expressão variada, que se revela em músicas de estilos
variados, danças, poética, teatro, bailes e festividades, instrumentos musicais, causos
e contos, histórias e lendas, artesanato, artes plásticas, ritos, mitos e outros. (TARDIN,
2012, p. 183).

Assim como a indústria cultural se faz muito presente nos centros urbanos, embora
saibamos que ela atua em todos os espaços, a maneira como o capitalismo cerceia a cultura de
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povos tradicionais está na raiz do que caracteriza as comunidades tradicionais, qual seja, os
seus laços com a terra e o seu território. Conforme sinaliza Damasceno,

O agronegócio está para a agricultura camponesa assim como a indústria cultural está
para a cultura popular. Tanto agronegócio quanto indústria cultural desenvolvem-se a
partir da exploração e empobrecimento dos valores culturais e dos bens naturais, e,
assim, vão eliminando todas as formas de sociabilidades possibilitadoras de uma
convivência harmoniosa e justa entre seres humanos e natureza. (DAMASCENO,
S.d., p. 6).

Mas as dificuldades para que se estabeleça e se reconheça a diversidade de culturas
esbarram no processo hegemônico21 implementado pelo sistema capitalista. Evidentemente que
as dificuldades aumentam com o papel que o Estado tem cumprido em consonância com os
grandes conglomerados capitalistas. Isso porque a cultura é usada pelo sistema capitalista para
três movimentos complementares a intenção do capitalismo em se perpetuar. Ao mesmo tempo
que une, a cultura também afasta e faz a mediação. E o Estado, através de suas instituições
persuasivas, atua em favor do sistema. O sistema capitalista usa a cultura para unir,

Na sociedade civil, os indivíduos vivem num estado de antagonismo crônico, movidos
por interesses opostos; o Estado, porém, é o domínio no qual estas divisões podem ser
harmoniosamente conciliadas. Para que isto aconteça, contudo, o Estado terá de já ter
começado a trabalhar na sociedade civil, apaziguando o seu rancor e refinando as suas
sensibilidades, e este processo é aquilo que conhecemos como cultura. A cultura é
uma espécie de pedagogia ética que nos torna aptos para a cidadania política através
da libertação do eu ideal ou coletivo sepultado em cada um de nós, um eu que encontra
a sua suprema representação no domínio universal do Estado. (EAGLETON, 2011, p.
17,18).

Isso tudo depende da incorporação que tem na escola uma grande difusora de práticas
e valores selecionados para afirmar um “passado significativo” que dará base para um futuro
“tranquilo”. Mas também utiliza-se a cultura para afastar grupos que, se unidos, podem
representar uma força de luta que colocaria o sistema em risco. Grande exemplo disso é o
discurso de diversidade que, embora reconheçamos ser de vital importância para os
trabalhadores, tem sido usado para separar grupos que têm uma mesma raiz: pertencem à classe
trabalhadora e vivem na pobreza, explorados por um sistema ganancioso cujo cerne é a extração
de mais-valia desses trabalhadores.

21

Sobre hegemonia estamos nos baseando nas reflexões de Gramsci (1982) e Williams (2011).
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O opressivo mundo do capitalismo transnacional gerou simultaneamente diversas
formas de vida de uma forma mais eclética, conseguindo duas coisas: que os homens
e as mulheres tomassem uma renovada consciência das suas identidades culturais,
mas também que as sentissem mais ameaçadas do que nunca. Assim que a classe
política procurou as suas formas de escapar a este novo e agressivo bloco de poder,
novas correntes políticas para as quais a cultura, no seu sentido amplo, constituía o
cerne da política, afluíram para ocupar o seu lugar. (EAGLETON, 2011, p. 166).

Nesse sentido, a cultura ainda é incorporada como o elemento mediador, tranquilizador
do debate político. Eagleton diz que “a cultura é, então, um antídoto para a política, temperando
essa visão parcial e fanática com o seu apelo ao equilíbrio, ao sereno afastamento da mente da
contaminação por tudo o que é tendencioso, desequilibrado, sectário” (2011, p. 30). É por isso
que precisamos definir qual é a intenção das ações de grupos distintos. O modo como grupos
distintos se utilizam do conceito de cultura demonstra qual a intenção do grupo.

Pois embora seja verdade que qualquer sociedade é um todo complexo de tais práticas,
também é verdade que toda sociedade tem uma organização e uma estrutura
específicas, e que os principios dessa organização e estrutura podem ser vistos como
diretamente relacionados a certas intenções sociais, pelas quais definimos a sociedade,
intenções que, em toda a nossa experiência, tem sido regidas por uma classe particular.
(WILLIAMS, 2011, p. 50).

Desse modo, a luta de classes passa necessariamente pela cultura. Como recomenda
Thompson, “E na verdade o próprio termo “cultura”, com sua invocação confortável de um
consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e culturais, das fraturas e
oposições existentes dentro do conjunto” (1998, p.17). Williams observa esta questão e afirma:

Mas temos também de reconhecer outros tipos de fonte e, na prática cultural, algumas
delas são muito importantes. Eu diria que podemos reconhecê-las com base na
seguinte proposição; nenhum modo de produção e, portanto, nenhuma sociedade
dominante ou ordem da sociedade e, destarte, nenhuma cultura dominante pode
esgotar toda a gama da prática humana, da energia humana e da intenção humana.
Essa gama não é o inventário de alguma ‘natureza humana’ original, mas ao contrário,
é aquela gama extraordinária de variações práticas e imaginadas pelas quais seres
humanos se veem como capazes. (WILLIAMS, 2011, p. 59).

Ao analisar o que ele denominou de “culturas residuais” e “culturas emergentes”,
Williams nos dá outro recado dizendo que não podemos esquecer que elas tanto podem ser
“alternativas” como podem, de fato, ser “opositoras” ao modo de produção capitalista.

Vou introduzir mais uma distinção, entre formas residuais e emergentes, tanto na
cultura alternativa quanto na opositora. Por “residual” quero dizer que algumas
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experiências, significados e valores que não podem ser verificados ou não podem ser
expressos nos termos da cultura dominante são, todavia, vividos e praticados como
resíduos – tanto culturais quanto sociais – de formações sociais anteriores. Há
exemplos reais disso em determinados valores religiosos, em contraste com a
incorporação bastante evidente da maioria desses significados e valores ao sistema
dominante. (WILLIAMS, 2011, p. 56).

Nessa análise de Williams, onde entram os povos e comunidades tradicionais da
Amazônia com seu modo de vida peculiar? Assim, a cultura que, embora indicado nos escritos
marxianos, não se tornou o conceito-chave da teoria marxista, pode e deve ser melhor
esmiuçado pelos que debatem de maneira crítica a atual estrutura social. É sempre preciso
lembrar que a cultura pode ser instrumento de hegemonia, porque “a cultura fala num tom
moderado e calmo, ao passo que a voz da política é áspera e estridente”. (EAGLETON, 2016,
p. 117). Segundo Cevasco, que se dedicou com muita atenção a obra de Fredric Jameson, a
cultura vem se tornando conceito central para análise de nossa sociedade. E ela também nos
alerta sobre esse interesse repentino pela cultura:

Quando em 1984 o mais renomado crítico marxista de nossos dias, Fredric Jameson,
demonstrou que a lógica do nosso presente histórico é “cultural”, estava dando
sequência a um movimento que marcou a crítica marxista, pelo menos, desde a
segunda década do século XX. Com Jameson, chega-se ao ápice de um processo que
vem colocando a cultura no centro das preocupações teóricas de uma tradição cujo
objetivo é ser a filosofia do presente. De fato, o termo cultura foi tendo seu significado
ampliado, acompanhando a explosão de meios de comunicação e a exposição
generalizada de quase todos os habitantes do globo às imagens e à informação. A
demonstração de Jameson juntava de vez o que muitos da tradição idealista haviam
separado: a esfera dos valores eternos da humanidade, na qual atuaria a produção
cultural, e a esfera social, reino dos conflitos e contradições. O que Jameson mostra é
que a cultura e a sociedade estão imbricadas e que, longe de ser o espaço da
idealização, a cultura é o retrato, a interpretação e a criação do que chamamos de
sociedade. Uma de suas funções primordiais é exatamente a de manter o status quo,
azeitando o funcionamento do sistema. (CEVASCO, 2017, p. 25).

A possibilidade do materialismo histórico ao tentar entender os povos e comunidades
tradicionais é de compreender de que maneira diferentes trabalhadores se relacionam com a
cultura e de que modo os valores de uma sociedade dominante passam a ser incorporados nas
sociedades tradicionais. Porque o problema não é a chegada da tecnologia nessas comunidades,
o problema é a maneira como os implementos tecnológicos passam a ser elementos centrais na
vida cotidiana. É salutar que as comunidades tenham acesso à internet. São perigosas as
propagandas consumistas feitas pela internet. Uma jovem de uma comunidade tradicional de
Costa Marques em Rondônia adquirir um celular de última geração é algo bom em si mesmo,
o problema está em essa jovem querer ir embora de sua comunidade porque lá não há shopping.
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Sem contar o aspecto ideológico que afeta sutilmente a todos. Lembrando que o exemplo acima
não é uma exclusividade das comunidades tradicionais. É a realidade que se mostra em todos
os lugares,

Trata-se de uma posição que tenta dar conta das dificuldades e potencialidades de um
encontro entre o marxismo e a teoria da cultura: de um ponto de vista estrito, a cultura
é secundária para o marxismo – o campo central de transformação do mundo é o das
relações de produção, mas o que começa a ficar mais evidente a partir dos anos 1960
é que a cultura é central para um projeto de mudança radical, já que é por meio de
suas práticas e instituições que se exerce a hegemonia e onde também se tem de lutar
para suplantá-la. (CEVASCO, 2003, p. 123).

Portanto, a necessidade de se enxergar a totalidade é crucial para o materialismo
dialético em qualquer situação e, sobretudo, nessa combinação com a antropologia. Trata-se de
não deixar escapar as especificidades, as singularidades, as particularidades que a antropologia
tanto incorpora, com a noção do todo, da totalidade que é tão cara ao materialismo. Como
afirma Williams:

Creio que podemos usar corretamente a noção de totalidade apenas quando a
combinamos com o conceito marxista crucial de “hegemonia” [...] Pois a hegemonia
supõe a existência de algo verdadeiramente total, não apenas secundário ou
superestrutural. (WILLIAMS, 2011, p. 51).

Para Thompson, o modo de produção é uma totalidade e possui uma centralidade no
que diz respeito à formação da vida humana e da experiência social. No entanto, o modo de
produção não se reduz ao econômico, mas compõe normas, valores e cultura. Lembrava que,
se alguns teóricos alegam não existir produção sem economia, também sem cultura não pode
haver produção. Ele (1988) pergunta: “onde colocar os valores de herança, os ritos de trabalho,
o ócio, as festas e rituais culturais, inerentes ao modo de produção?”. Certamente que não em
uma superestrutura, responderia o próprio historiador. Em nossa pesquisa, muitos trabalhadores
e trabalhadoras das comunidades tradicionais estipulam metas para o trabalho a partir da
realização de tarefas para a Festa do Divino, ou seja, condicionam a sua prosperidade
econômica dependendo de suas ações para a efetividade de uma Festa do Divino grandiosa.
Entendemos que o materialismo histórico, embora não hegemônico entre os
antropólogos, é imprescindível para o entendimento das formações sociais, estando elas
submersas ou subsumidas, em maior ou menor grau, ao modo de produção capitalista. Não é
possível falar de cultura e muito menos em modos de vida sem relacioná-la as suas bases
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materiais. Se uma das especialidades da antropologia é a observação de culturas “précapitalistas” (ou, melhor, não capitalistas) porque os marxistas não podem se atrever a tal?
Faltariam ao materialismo histórico categorias que possibilitem a análise de comunas rurais
ou povos de economia rudimentar? Vimos que não são poucos os esforços para compreender
a cultura como parte integrante do processo de apreensão da totalidade social. Em mais um
esforço para essa compreensão, qual seja da relação entre economia e cultura, detalharemos um
pouco mais as comunidades tradicionais envolvidas nessa pesquisa. Nelas também poderemos
apreciar os modos de vida e perceber em que medida eles se constituem como forma de
resistência ao modo capitalista de produção da existência humana.
Figura 4: os meandros do rio Cautário

Fonte: foto de William Kennedy do Amaral Souza (2018).

CAPÍTULO II – O VALE DO GUAPORÉ E O VALE DO MADEIRA: HISTÓRIA DE
LUTAS E CONSTITUIÇÃO DE MODOS DE VIDAS.
Neste capítulo, faremos a exposição do campo empírico da pesquisa. As
características do lugar e das pessoas que lá estão, as disputas pelo território com os agentes do
capital e o contexto da exploração de trabalhadores e trabalhadoras dos vales do Guaporé e do
Madeira, e dos recursos naturais encontrados na floresta amazônica. O processo de produção
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da vida será o ponto de partida para a busca dos nexos entre economia e cultura, bem como
para o entendimento dos modos de vida. Incorporamos dados de fontes primárias conseguidas
com o trabalho de campo e também de fontes secundárias, em especial as dissertações e teses
realizadas por Fernandes (2003), Teixeira (2004), Santana (2007), Silva (2011), Cruz (2012),
Monteiro (2013) e um artigo científico de Almeida e Junior (2014). Antes disso falemos um
pouco sobre o pesquisador e suas preocupações com o campesinato brasileiro.
2.1 O percurso do pesquisador22
Nos estudos de mestrado que realizamos23, já tínhamos observado a relação
estabelecida entre trabalhadores rurais e a natureza. Como dissemos na introdução, naquela
feita o recorte empírico da pesquisa foi um assentamento rural, fruto da luta do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o que traz a especificidade de ser um lugar onde
diferentes identidades se congregam. O MST é formado, sobretudo, por trabalhadores rurais,
mas também há em seus quadros trabalhadores urbanos que, por viverem em situação de
precariedade, querem sair da cidade e buscar um “chão para plantar”. Ou seja, o MST traz para
dentro da organização pessoas de diferentes lugares que precisam de terra para trabalhar, morar
e realizar a sua reprodução material e imaterial. Embora saibamos que a vida “debaixo da lona”
dos acampamentos é extremamente difícil, podemos dizer que o MST forma comunidades com
um espaço temporal curto, se comparadas com as comunidades ribeirinhas pelas quais nos
interessamos na pesquisa de doutorado. Isso também nos interessou. Como comunidades se
relacionam com a natureza ao longo de 100, 200 anos? Quais os saberes que essa relação traz?
Isso reativou a memória do pesquisador. Apesar de ter morado durante vinte anos em
Cuiabá, meu passado é campesino, pois morei um longo tempo em Sena Madureira no Acre,
em um sítio de um assentamento organizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA). O assentamento tinha uma enorme mistura na composição de seus
moradores. Muitas famílias eram de trabalhadores urbanos que ficaram sem esperança no Sul
e Sudeste brasileiro, onde moravam anteriormente. Outras famílias haviam sido trabalhadores
rurais (também no Sul e Sudeste) em regimes diversos: meeiros, parceiros, posseiros, pequenos
22

Apenas neste momento da tese escrevemos em primeira pessoa porque este tópico trata exclusivamente da
vivencia pregressa do autor da tese. No restante do texto procuramos falar sempre em terceira pessoa porque
sabemos que a produção de conhecimentos é uma experiência coletiva.
23
SOUZA, William Kennedy do Amaral. Experiência, saberes e produção da vida: os trabalhadores e
trabalhadoras do assentamento 14 de agosto. 2014, 152 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de
Mato Grosso, Instituto de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Cuiabá. Disponível em:
https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/a9780c08dccb273e2df318439da05c17.pdf
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proprietários, arrendatários e assalariados temporários. E, além dos migrantes, havia os
originários do Acre, aqueles que lá estavam quando nós chegamos. Eram sobretudo famílias de
seringueiros, que procuraram outras formas de ganhar “o pão de cada dia”, visto que a
exploração de seringais deixava de ser uma atividade econômica rentável. Por conta disso, a
ideia de reserva extrativista ganhava força nesse momento. Minha família chegou ao Acre em
1988, ano em que Chico Mendes foi assassinado, e a luta dele e de seus companheiros passou
a ter visibilidade mundial.
A vida no assentamento me permitia um contato frequente com as famílias daqueles
que outrora haviam sido seringueiros, e esse grupo de moradores era o que mais me
impressionava. Ouvir as suas histórias, as suas narrativas, presenciar como incorporavam os
seus saberes à vida cotidiana me deixava fascinado. Ficava pensando como essas pessoas
viviam e se relacionavam com a imensidão da floresta. Passados mais de vinte anos, o contato
com os trabalhadores e trabalhadoras do Vale do Guaporé – que em sua maioria também foram
seringueiros – me deixou com a sensação de que deveria pesquisar e entender como vivem
povos e comunidades tradicionais24. Afinal, o sujeito que lembra é sempre um sujeito inserido
em grupos de referência; a memória é sempre construída em grupo, mas é também, um trabalho
do sujeito (Halbwachs, 1990), ou como afirmam Tiriba e Magalhães,

os indivíduos se recordam das experiências a partir de seus grupos sociais de
referência, enfatizando que mesmo a memória individual é coletiva, uma vez que, a
memória individual ampara-se nas experiências vividas em uma dada sociedade e em
grupos de pertencimento. A duração da memória depende da sobrevivência desses
grupos como referentes. (TIRIBA E MAGALHÃES, 2017, p.68).

Avivar a memória, compreender modos de vida, entender a disputa pelos territórios,
nisto está a importância nuclear desta pesquisa. Como disse Gilberto, uma das lideranças da
Comunidade Quilombola do Forte do Príncipe da Beira, referindo-se a relevância de pesquisas
sobre povos e comunidades tradicionais:

24

Como parte dos estudos sobre o rural, o campesinato e os povos e comunidades tradicionais, organizamos
juntamente com a professora Ana Maria Motta Ribeiro - Observatório Fundiário Fluminense (UFF) o dossiê
temático Lutas no campo e o “comum” na América Latina, apresentado no número 36 da revista Trabalho
Necessário, lançada em maio deste ano. Com textos de pesquisadores do México, Argentina, Uruguai e Brasil a
ideia central foi refletir sobre as relações entre seres humanos e natureza mediados pelo trabalho, entendidas como
elementos de reprodução da vida, o que tem se revelado em condições não necessariamente capitalistas, e que
emergem como alternativa crítica ao modo hegemônico de produção da vida.
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uma vez veio um pesquisador aqui, lá de São Paulo, não lembro qual universidade.
Ele chegou aqui e disse que a gente não era quilombola, não poderia chamar a gente
de quilombola. Ele esperava ver a gente morando em casa de palha e vivendo só de
ajuda do governo. Nós dissemos para ele: ah, você não vai fazer pesquisa aqui.
Entendeu, ele achava que quilombola não pode viver, só pode sobreviver. A gente
quer viver, a gente não quer sobreviver. A gente não quer viver de ajuda do governo,
a gente quer trabalhar, produzir e viver do nosso trabalho. (GILBERTO, entrevista
concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

2.2 Aproximando-nos do campo de pesquisa.
Entre os anos de 2015 e 2016, realizamos no IFRO o projeto de pesquisa e extensão
intitulado “Devoção e Mistérios: Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé”, do qual fui
coordenador. Além da revisão bibliográfica sobre a Festa do Divino, junto aos discentes que
eram bolsistas do projeto, entrevistamos trabalhadores e trabalhadoras das comunidades
tradicionais do Vale do Guaporé. O contato com a festa e com os moradores e moradoras que
a organizam nos levou à percepção da riqueza histórica que tem este lugar. Logo tivemos a
intenção de analisar e compreender o modo de vida de uma comunidade ribeirinha.
Naquele projeto, uma bolsista era moradora da comunidade ribeirinha de Porto Rolim
e naturalmente pensamos em desenvolver a pesquisa naquela comunidade. Infelizmente há
muitas dificuldades para se chegar até Porto Rolim porque não há estrada até a comunidade.
Assim só é possível chegar até lá em viagens de barco e sabíamos que isto dificultaria a
pesquisa. Fomos ver quantas comunidades existiam no Vale do Guaporé. Com a ajuda
fundamental da CPT, e contando com as informações de muitos alunos e alunas do IFRO,
chegamos ao seguinte quadro:
Quadro 2: comunidades tradicionais no Vale do Guaporé*

Município
Alta Floresta do Oeste
Alta Floresta do Oeste
Alta Floresta do Oeste
Alta Floresta do Oeste
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques
Costa Marques

Comunidade
Rio Branco
Porto Rolim
Tarumá
Massaco
Forte Príncipe da Beira
Santa Fé
Rio Cautário
Sagarana
Rio Guaporé
Jabuti
Mata Corá
Miquelenhos
Uru-Eu-Wau-Wau
Rio Cautário

Auto identificação
Indígena
Quilombola
Quilombola
Indígena
Quilombola
Quilombola
Extrativista
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena
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Pimenteira do Oeste
Pimenteiras do Oeste
Pimenteiras do Oeste
São Miguel do Guaporé
São Francisco do Guaporé
São Francisco do Guaporé
São Francisco do Guaporé

Pântano do Guaporé
Santa Cruz
Laranjeiras
Jesus
Puruborá
Pedras Negras
Santo Antônio

Indígena
Quilombola
Quilombola
Quilombola
Indígena
Quilombola
Quilombola

* em negrito estão as comunidades participantes da pesquisa.

Moradora da Comunidade do Forte Príncipe da Beira, a aluna Larissa se interessou
pela ideia da pesquisa e nos indicou as “lideranças” de sua comunidade e da comunidade Santa
Fé, com as quais deveríamos falar. Em uma viagem exploratória, conversamos com essas
pessoas que entenderam e se propuseram a ajudar na pesquisa. Foi nessa viagem que
conhecemos alguns diretores da AGUAPE, que também deixaram “portas abertas” para a
pesquisa na RESEX do Rio Cautário. A maneira como fomos recebido em Costa Marques já
nos trouxe a vontade de desenvolver a pesquisa com aquelas comunidades.
Costa Marques é um município que tem o seu acesso facilitado por conta de uma
rodovia federal que o liga a todo o estado de Rondônia. Pensando na exequibilidade da pesquisa,
decidimos por trabalhar com três comunidades: a Comunidade Quilombola do Forte Príncipe
da Beira, a Comunidade Quilombola de Santa Fé (ambas multiétnicas como indicamos
anteriormente) e a Reserva Extrativista do Rio Cautário (que abriga comunidades de
seringueiros e castanheiros), todas no Vale do Guaporé.
Paralelamente às discussões e estudos que travávamos sobre povos e comunidades do
Vale do Guaporé, ficávamos pensando sobre o que estava acontecendo com as comunidades do
Vale do Madeira. De antemão sabíamos que elas haviam sido impactadas negativamente com
a construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Além do noticiário midiático, as
conversas com colegas ligados a CPT e a movimentos sociais, nos indicavam isso. Nós
sabíamos que essas comunidades haviam passado por uma cheia histórica em 2014 e que a
possibilidade de uma nova cheia não estavam (e não estão) descartadas. Para muitos
pesquisadores, os resultados desastrosos da cheia de 2014 foram causados pelas usinas25.
Com a pesquisa no Vale do Guaporé em andamento, surgiu a oportunidade de
participarmos do IV Seminário Internacional: As Fronteiras Agroculturais na Amazônia. A
convite da Universidade de Cardiff e da Universidade Federal do Mato Grosso, Lia Tiriba,
orientadora dessa tese, e Doriedson Rodrigues, professor e pesquisador da Universidade

25

Esse assunto será mais largamente discutido ao longo do texto.
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Federal do Pará, falaram sobre povos e comunidades tradicionais. O seminário aconteceu em
agosto de 2019 nas dependências do IFRO – campus Zona Norte, em Porto Velho.
Em conjunto, pensamos que aquela seria uma boa ocasião para entendermos um pouco
mais sobre a dinâmica das comunidades que estão as margens do rio Madeira. E quais seriam
essas comunidades? Novamente os amigos da CPT, agora com o auxílio de amigos militantes
do MAB, nos ajudaram e juntos chegamos ao seguinte quadro:
Quadro 3: comunidades tradicionais no Vale do Madeira*

Município
Nova Mamoré
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho

Comunidade
Araras
Demarcação
Belmonte
Cujubim Grande
Jaci-Paraná
Calama
Vila Calderita
Cavalcante
Bom Será
Nazaré
Abunã
Vitória
Boa Hora
Papagaios
Vila Jirau
São Carlos do Jamari
Lago Cuniã
Morrinhos
Santa Rita
Vila Nova Teotônio
Riacho Azul
Nova Mutum-Paraná
Novo Engenho Velho

Auto identificação
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Ribeirinha
Reserva Extrativista
Reassentamento
Reassentamento
Reassentamento
Reassentamento
Reassentamento
Reassentamento

* em negrito estão as comunidades participantes da pesquisa.

A partir do quadro, conversamos e decidimos em comum acordo com a CPT e o MAB
em quais comunidades poderíamos ir com mais facilidade, visto que no primeiro momento
seríamos três pesquisadores e que não teríamos muitos dias disponíveis para uma pesquisa de
longo fôlego. Então decidimos por São Carlos do Jamari, RESEX do Lago Cuniã, e os
Reassentamentos Morrinhos e Santa Rita. Em São Carlos do Jamari, já havíamos conseguido
contato com o professor Rafael que estava disposto a auxiliar. Além disso, os colegas do MAB
indicaram Leandro, um militante do movimento que mora na comunidade. Como era época de
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“verão”26, de São Carlos do Jamari foi possível chegar à RESEX do Lago Cuniã por via
terrestre, com mototaxistas da própria comunidade.
Os amigos do MAB indicaram os reassentamentos de Morrinhos e Santa Rita, dentre
entre outros fatores, porque são próximos a Porto Velho, um reassentamento faz divisa com o
outro, dois militantes do MAB poderiam nos acompanhar e, na data escolhida, poderíamos
acompanhar uma reunião no Reassentamento Morrinhos, entre os moradores e uma empresa de
assessoria técnica designada pela Santo Antônio Energia27, que é a concessionária responsável
pela hidrelétrica. Tanto o rio Madeira quanto o rio Guaporé são parte dos territórios de povos e
comunidades tradicionais de Rondônia e também objeto da cobiça do empresariado capitalista
que enxerga os rios apenas como fonte de lucro.
Conforme indicamos na introdução, fizemos a pesquisa de campo com as comunidades
do Vale do Madeira, entre os dias 21 e 27 de agosto de 2019. Com as comunidades do Vale do
Guaporé, estivemos por 4 vezes entre os anos de 2016 e 2019. Entre os dias 19 e 24 de setembro
de 2018, estivemos nas comunidades do vale do Guaporé, com a prof. Dra. Lia Tiriba,
orientadora desta tese, e com o prof. Mauro Sérgio Demício, amigo que trabalha no IFRO.
Também como dissemos na introdução, as intenções da pesquisa de campo foram para
compreender em que medida os processos de reprodução da vida desses grupos de trabalhadores
requerem, ainda que contraditoriamente, a afirmação e reafirmação de modos de vida distintos
do modo de produção capitalista. Quais têm sido as formas encontradas por povos tradicionais
para sobreviver na região? Como vivem? Como satisfazem suas necessidades básicas de
sobrevivência? Como se relacionam com a natureza, entre si e com outras comunidades? Como
se relacionam com o Estado? O que desejam para si e seus filhos?

No cotidiano das

comunidades, como se manifestam as contradições entre capital e trabalho, bem como as formas
de afirmação/negação de seus modos de vida? Quais são as mediações do capital na
conformação dos modos de vida? De que maneira a educação escolar e a educação que se dá
no cotidiano de produção da vida social contribuem para a permanência e resistência desse
modo de vida no interior do modo de produção capitalista?

26

Os moradores da região amazônica costumam dividir as estações do ano de acordo com a precipitação de chuvas
na região. Assim o inverno é a época do ano em que chove mais, normalmente começando em outubro e
terminando em abril. O verão é a época de chuvas escassas, normalmente entre maio e setembro.
27
Em Rondônia a população chama a empresa apenas por Santo Antônio. Os acionistas da empresa são a Furnas
Centrais Elétricas, Caixa FIP Amazônia Energia - cujos quotistas são a Odebrecht Energia do Brasil e o FI-FGTS,
fundo de investimento criado com recursos oriundos do patrimônio líquido do FGTS e que tem por finalidade
investir em projetos de saneamento e infraestrutura nos setores de rodovias, portos, hidrovias, ferrovias e energia
– a Odebrecht Energia do Brasil, a SAAG Investimentos, cujo acionista majoritário é a Andrade Gutierrez
Participações S.A e a CEMIG Geração e Transmissão.
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Assim, para os povos e comunidades tradicionais, qual o objetivo do trabalho? Como
trabalham? Para quem trabalham? Quais as formas de associatividade? Que sentidos e valores
são atribuídos ao trabalho? Que relação estabelecem com o tempo? A floresta serve apenas
como matéria-prima para satisfação das necessidades humanas? Que trabalhos são necessários
para tentar garantir a reprodução ampliada da vida?
Os vales dos rios Guaporé e Madeira abrigam ribeirinhos, pequenos agricultores,
indígenas, remanescentes de quilombolas, extrativistas, formando diversas comunidades
multiétnicas. Sem nos esquecermos que esses rios fazem a divisa natural que estabelece a
fronteira do Brasil com a Bolívia, o que certamente facilitou a miscigenação na região. Para
manter-se, os que vivem nas margens desses rios certamente criaram um arsenal de estratégias
de trabalho e de conhecimentos que foram e continuam sendo transmitidos a seus sucessores, o
que faz da região uma fonte de conhecimento a ser respeitada.
Essas populações vêm sendo continuamente confrontadas com os avanços de frentes
colonizadoras, ocupantes das terras que antes eram suas pelo uso e pelo costume. Essas frentes
colonizadoras, no atual momento a frente agropastoril, vêm destruindo a natureza e com isso,
moradores das comunidades tradicionais tendem a ir embora para os centros urbanos,
engrossando as fileiras dos desempregados ou subempregados.

2.3 Do encontro entre seringueiros, quilombolas e indígenas nasce Rondônia

Rondônia foi um dos últimos estados criados pela República Brasileira. Antigamente
chamado de Território Federal do Guaporé quando do desmembramento do Estado do
Amazonas e do Estado do Mato Grosso, ocorrido em 13 de setembro de 1943. A Lei Ordinária
nº 2731, de 17 de fevereiro de 1956, muda a denominação do Território Federal do Guaporé
para Território Federal de Rondônia, em homenagem ao sertanista Marechal Cândido
Rondon (1865-1958), vindo a tornar-se estado federativo somente em 1982. Fazendo fronteira
com a Bolívia, a região fora visitada, a partir do século XVI por alguns poucos bandeirantes
paulistas, vindos de Mato Grosso, e por padres missionários. Segundo Fernandes:

Mais tarde, já na segunda metade dos anos 1730, as preocupações com a constituição
de fronteiras entre os domínios ibéricos deslocaram-se do Cuiabá para o Mato Grosso,
entendido como o vale do rio Guaporé, bem mais a noroeste. Desde então, as atenções
da Coroa portuguesa com os “confins” de seus domínios ocidentais a noroeste
passaram a concentrar-se naquela parte. (FERNANDES, 2003, p. 22).
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Por conta dessa preocupação, a Coroa Portuguesa inicia a ocupação militar de
Rondônia, construindo o Presídio das Pedras Negras, o Presídio de Lamego, o Presídio de Nossa
Senhora da Conceição, o Presídio de Palmela, o Presídio de Torres, o Presídio de Viseu e o
marco principal que foi a construção em Costa Marques, do Forte do Príncipe da Beira, tombado
em 1950 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Teresa Cruz, em sua tese
de doutorado, afirma que:

Ainda como parte do ousado projeto de consolidação da ocupação no Vale do
Guaporé, a Coroa Portuguesa, como forma de defender o território, decidiu militarizar
a fronteira construindo o Forte Príncipe da Beira, cuja edificação transcorreu entre os
anos de 1776 a 1783. Este forte perdura até os dias de hoje. Na atualidade constitui
uma base militar do Exército do Brasil. (CRUZ, 2012, p. 57).

Embora também fazendo divisa com a Bolívia, em Rondônia não houve uma disputa
acirrada pelo território com o país vizinho, tal como aconteceu com o Acre, que já em 1962
deixou a condição de território para ser estado federativo. Aliás, a disputa pelo território acreano
trouxe um movimento migratório para o então Território Federal do Guaporé.
Importante momento de expansão rondoniense foi a construção da ferrovia MadeiraMamoré28 ligando Santo Antônio do Madeira (hoje um bairro da cidade de Porto Velho) a Vila
Bela, na confluência dos rios Beni (Bolívia) com o Mamoré (Brasil). A construção da ferrovia
foi parte do acordo realizado pelo Tratado de Petrópolis29. Com 366 km de extensão, a estrada
de ferro Madeira-Mamoré atraiu mais de 20 mil trabalhadores de 50 nacionalidades diferentes.
Muitos foram vítimas de endemias locais, como a malária, cujos números oficiais registram a
morte de cerca de 1.500 trabalhadores ao longo dos cinco anos da obra. Concluída em 30 de
abril de 1912, a estrada destinava-se principalmente a escoar a produção boliviana de borracha
até o rio Amazonas e o oceano. Com a crise da borracha brasileira iniciada na década de 1910,
a EFMM passou a contribuir com o país, garantindo as fronteiras brasileiras e marcando o
povoamento de vastos territórios. Durante a 2ª Guerra Mundial, voltou a ser estratégica para o
Brasil no esforço aliado em produzir borracha.

28

Romanceada pelo escritor Márcio Souza com o título de Mad Maria, ganhou uma versão em minissérie exibida
pela Rede Globo e pelo Canal Futura.
29
O Tratado de Petrópolis assinado entre os governos do Brasil e da Bolívia, resultou na entrega do território do
Acre, efetivamente ocupado pelos seringueiros brasileiros. Em troca, o Brasil cedeu as terras na foz do rio Abunã
e na bacia do rio Paraguai, pagou uma compensação monetária de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil também
se comprometia a ceder a navegação nos rios brasileiros para chegar ao oceano Atlântico. Além da construção da
estrada de ferro desde o porto de Santo Antônio, no rio Madeira, até Guajará-mirim, no Mamoré, com um ramal
até território boliviano.
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Rondônia é o único estado brasileiro cujo nome homenageia uma figura histórica
nacional, no caso, o Marechal Rondon (1865-1958), que desbravou o norte do país em meados
dos anos 1900. Nascido em Mato Grosso, Rondon transferiu-se para o Rio de Janeiro e
ingressou na Escola Militar. Foi chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Em 1907, no
posto de major do Corpo de Engenheiros Militares, foi nomeado chefe da comissão que deveria
construir a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, a primeira a alcançar a
região amazônica, e que foi denominada Comissão Rondon. Seus trabalhos desenvolveram-se
de 1907 a 1915 (TEIXEIRA, 2004).
A figura do Marechal Rondon e de seu trabalho na instalação de linhas telegráficas,
em um processo de tentativa de integração nacional, o seu trabalho como sertanista e indianista
é cercada de dubiedades. Ao dissertar sobre o trabalho de Rondon no antigo Território do
Guaporé, Santana nos informa que:

A Comissão realizou o reconhecimento da fronteira, realizou pesquisas minerais e de
solo, fez levantamento geográfico e realizou o reconhecimento de comunidades
indígenas. Iniciou suas atividades em 02 de setembro de 1907, partindo da cidade de
Cuiabá, e em 1915 concluía suas atividades inaugurando a linha telegráfica que unia
Cuiabá a Santo Antônio, nas margens do rio Madeira. Nesse período, a linha
telegráfica já estava tecnologicamente atrasada, pois o rádio já era utilizado como
meio de comunicação.
A instalação desta linha de 1907 até 1915 é marcada por sacrifícios humanos, presos
políticos, trabalhadores comuns e índios que eram forçados a trabalhar abrindo
picadas no meio da mata. Homens que recebiam tratamentos duros, os que não
aguentavam o ritmo eram açoitados e os que adoeciam e não tinham condições de
enfrentar a jornada de trabalho, eram deixados no caminho, para que não ficasse
prejudicado o andamento da expedição. O traçado da linha telegráfica serviu, no
entanto, para a orientação dos seringueiros, surgimento de vilas e cidades como
Vilhena, Pimenta-Bueno, Ji-Paraná, Jarú e Ariquemes, além de ter sido utilizados
como parâmetro para a construção da rodovia Cuiabá-Porto Velho. (SANTANA,
2007, p. 67).

Embora a figura de Rondon seja exaltada no histórico de heróis nacionais 30, não
podemos esquecer que o trabalho para a construção da linha telegráfica era degradante para as
condições humanas. Se hoje no Vale do Guaporé ainda encontramos localidades isoladas, onde
o Estado pouco chega, no início do século XX, época da construção, deveria ser bem mais
difícil. Não à toa, o maior contingente de trabalhadores nessa empreitada era de presos
(políticos ou comuns), que foram enviados de outras regiões para cumprir a pena nesse árduo

30

Em 30 de julho de 2015 foi sancionada pelo presidente então em exercício Michel Temer a Lei 13.141/2015,
que determina a inclusão do nome do Marechal Cândido Rondon no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria.
Segundo o Estado, a obra destina-se ao “registro perpétuo do nome dos brasileiros ou de grupos de brasileiros que
tenham oferecido a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo”.
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trabalho. A falta de força de trabalho para dar cabo simultaneamente da construção da estrada
de ferro e da instalação das linhas telegráficas se transformou em um problema para o governo
brasileiro. A execução de duas obras de grande envergadura em uma mesma época exigia um
enorme contingente humano. O Estado buscou este contingente sobretudo no nordeste
brasileiro. Os nordestinos eram destacados para três frentes de trabalho:
1) a extração do látex, nos seringais amazônicos;
2) a construção da ferrovia Madeira-Mamoré; e,
3) a implantação das linhas telegráficas.
O contingente encaminhado para os trabalhos das linhas telegráficas foi insuficiente.
O Exército contribui para o aumento do grupo de trabalhadores. Os militares retiravam os
presidiários das casas de detenções do Rio de Janeiro, e os enviavam para a Comissão Rondon.
O terceiro grupo de trabalhadores da comissão formado pelo Ministério da Guerra foi composto
pelos considerados, na época, indigentes sociais. O “Inferno Verde” (HARDMAN, 1988) era o
destino dos homens considerados bêbados, ladrões, e malfeitores. Junto aos caboclos
amazonenses acostumados à dinâmica e lide com a mata, foram acrescidos os retirantes
nordestinos, com o sonho de melhores condições de vida, e os colonos em busca da terra
prometida. Segundo Oliveira: “o fato é que os ciclos da borracha e a construção da ferrovia
trouxeram expressiva população para Rondônia, tanto para trabalharem nos seringais,
desenvolverem a agricultura, como para atuarem na construção da ferrovia”. (2010, 301).
Enquanto levas de migrantes adentravam o espaço rondoniense, os povos e
comunidade tradicionais foram cada vez mais empurradas para os confins da floresta. Novas e
velhas concepções sobre natureza vão fervilhar os conflitos em prol da conquista territorial.
Espacialidades diferenciadas, por exemplo, serão vivenciadas entre os seringueiros. Para o
seringueiro caboclo amazônida31 a floresta é o ethos da existência. Para o seringueiro soldado
da borracha, a mata representou o não-lugar, o espaço da desterritorialização, o desencontro
entre o ser humano e a natureza.
Como tem acontecido ao longo da história do Brasil, o Estado se encarrega de fomentar
empresários capitalistas nos processos de exploração da natureza e da força do trabalho de
homens e mulheres. Rondônia foi povoada e se integrou no território brasileiro por intermédio
da ação oficial do governo de Getúlio Vargas que distribuiu terras públicas para empresários
Segundo o Dicionário Houaiss, amazônida é a pessoa “que nasceu ou vive no Amazonas, estado que se localiza
no Norte do Brasil, onde também está localizada grande parte da Floresta Amazônica, e por extensão, particular
ou característico da Amazônia (floresta). Por conta disso, muitos se referem aos povos e comunidades tradicionais
de toda a Amazônia como amazônidas.
31
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capitalistas vinculados à produção de borracha, em movimento semelhante ao que aconteceu
no estado do Acre. O desbravamento das duas áreas, contíguas, que se inicia no século XIX e
é aprofundado durante o governo Vargas, é fruto do mesmo movimento de expansão, do mesmo
ciclo de formação territorial do Brasil.
Além de terras, o Estado brasileiro tratou de arregimentar trabalhadores,
principalmente por meio do recrutamento de jovens nordestinos que deveriam escolher entre ir
lutar na frente de batalha da segunda guerra mundial ou ir à Amazônia e ser um Soldado da
Borracha, nome dados aos brasileiros que entre 1943/1945 foram alistados e transportados para
a Amazônia com o objetivo de extrair borracha para os Estados Unidos da América (Acordos
de Washington) na II Guerra Mundial. Estes foram os peões do Segundo Ciclo da Borracha e
da expansão demográfica da Amazônia. O contingente de Soldados da Borracha é calculado
em mais de 55 mil, sendo na grande maioria nordestinos. Analisando o contexto histórico desse
estado, Santana diz:

Getúlio Vargas cria o Território Federal do Guaporé, em terras desmembradas dos
Estados do Mato Grosso e do Amazonas. Foram criadas também as cidades de Porto
Velho e Guajará-Mirim, com o intuito de dar suporte aos seringalistas, a fim de
introduzir mercadorias nos seringais e dar melhores condições para o escoamento da
produção borracheira. Não nos esqueçamos que um ano antes, em 1942, uma enorme
quantidade de nordestinos, os chamados Soldados da Borracha, haviam chegado à
Amazônia, atraídos pela política Getulista, no período que ficou conhecido como
Batalha da Borracha (1942-1945), daí a criação do Território Federal do Guaporé e a
necessidade de dar suporte aos seringalistas. (SANTANA, 2007, p. 68).

Com o fim da guerra e o surgimento da borracha sintética, os seringueiros passam a
não ter valor algum para o Estado e a figura do Soldado da Borracha não faz mais sentido. Se
já não eram valorizados pelos seringalistas, com o declínio da borracha brasileira no cenário
mundial, os seringueiros passam a sofrer uma vida mais dura do que o que já era de costume.

Economicamente marginalizados, esses sertanejos acaboclados se integram nas
formas de vida regional, aprendendo a caçar com arco e flecha para economizar
munição; lavrar os campos com estacas de madeira, por não terem enxadas; a pescar
com arpão e se alimentar com as comidas da terra, incluindo a tartaruga e o jacaré em
sua dieta (...) tornam-se, porém, arremedos de índios, porque não contam com as
motivações destes nem com a sua capacidade de adaptação à floresta tropical.
(RIBEIRO, 1995, p. 327).

A partir de 1970, uma nova leva de colonos migrantes chegam a Rondônia
impulsionados novamente por políticas governamentais que tinham a intenção de ocupar a
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região amazônica e torná-la mais atrativa ao capital, bem como tirar das regiões Sul e Sudeste
um contingente de trabalhadores e trabalhadoras que começavam a se organizar em busca de
terras para o seu sustento. Esses colonos novamente irão uma proporcionar uma grande
diferenciação em ver e sentir o seu novo território de produção e reprodução da vida material e
imaterial em relação aos caboclos amazônidas.
De acordo com Loureiro (1995), o caboclo, representante máximo da cultura
amazônica, concebia a floresta como mantenedora da própria existência. Diferentemente, o
colono que migrou para Rondônia, que assimilou por meio de práticas de exploração da terra a
compreensão do espaço ditada pela lógica do capital, destarte percebia a floresta como
obstáculo a ser vencido. Ao estudar as transformações espaciais na história rondoniense em sua
passagem de território para estado, Avacir Silva indica que:

As levas de migrantes conduzidas para a ocupação territorial do Estado de Rondônia
foram distribuídas em três núcleos: i) os núcleos tradicionais, formados pelos
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim; ii) os núcleos pioneiros, localizados no
trecho da BR-364 e PIC de Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena e, iii) os eixos
secundários, formados pelas áreas de assentamento mais recentes, localizados fora do
eixo central da rodovia federal. (SILVA, 2011, p.103).

Na prática, o que aconteceu foi que o Estado brasileiro promoveu um “contorno”,
tentando agradar sobretudo ao capital. Ao invés de promover a reforma agrária nos estados do
Sul, o que afetaria a hegemonia capitalista latifundiária, o Estado implementou um fluxo
migratório intenso, principalmente das regiões Sul e Sudeste em direção aos Estados de Mato
Grosso, Rondônia32 e Acre, passando a “oferecer” terras para pequenos produtores insatisfeitos,
em um jogo de mediação a favor do capital. Nas palavras de Martins:

Diversamente ou, ao menos, com muito maior intensidade do que aconteceu em outras
sociedades capitalistas, entre nós o capital depende acentuadamente da mediação da
renda da terra para assegurar a sua reprodução ampliada. Por meio dela, recria
mecanismos de acumulação primitiva, confisca terras e territórios, justamente por esse
meio atingindo violentamente as populações indígenas e, também, as populações
camponesas. (MARTINS, 2016, p. 26).

32

Sobre a colonização de Rondônia, consultar: OLIVEIRA, José Lopes de. Rondônia: geopolítica e estrutura
fundiária. Porto Velho: Grafiel, 2010. Ex-funcionário do INCRA em Rondônia, Oliveira organizou uma análise
detalhada dos projetos e programas que foram implantados no espaço rondoniense pelo INCRA. Segundo ele,
Rondônia possui o mais justo modelo de distribuição de terras do território brasileiro.
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Assim, Rondônia foi abandonando o extrativismo vegetal (e os extrativistas) e
passando a uma produção agropecuária. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), desde o início do século XXI, a economia rondoniense é baseada na
agropecuária, em que se destacam a produção de soja, de gado bovino e de peixe, no
extrativismo da madeira, de minérios e da borracha. Segundo o IBGE, Rondônia é o terceiro
estado mais rico da Região Norte, sendo responsável por 11% do PIB da região. Apesar de ser
um estado jovem, possui o terceiro maior PIB per capita, a segunda maior taxa de alfabetização
e a terceira menor taxa de analfabetismo e o quarto melhor Índice de Desenvolvimento
Humano, entre todos os estados das regiões Norte e Nordeste do país. Entre 2008 e 2018 foi o
quinto estado brasileiro que mais cresceu no período.
Embora tais índices nos indiquem um estado rico, isso não quer dizer que a distribuição
de renda seja satisfatória. E a custa de quem o Rondônia cresce? A matéria intitulada
“Rondônia: um porto seguro em tempos de crise” publicada em agosto de 2017, na revista
Exame, afirma que “Isenções fiscais e logística privilegiada também fazem parte do pacote de
atrativos do estado de Rondônia. Existem incentivos para os mais diversos segmentos, que vão
da doação de terrenos públicos ao desconto de até 85% do ICMS”.
Adiante veremos que por trás desses números que mostram a “grandeza” de Rondônia,
há uma dura e triste realidade de conflitos e crimes praticados no campo rondoniense que
atingem trabalhadores e trabalhadoras em todo o Estado.

2.4 A constituição das comunidades no Vale do Guaporé: vivendo sem patrão.
No Vale do Guaporé, as comunidades participantes da pesquisa estão relativamente
próximas à sede do município de Costa Marques. A Comunidade Quilombola de Santa Fé está
a 8 quilômetros, a Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira está a 27 quilômetros e
a RESEX do Rio Cautário está a 75 quilômetros. Dizemos que estão próximas levando em
consideração a especificidade da região amazônica, em que viagens que seriam relativamente
rápidas tornam-se demoradas e morosas por conta das condições e meios de transporte. Na
região amazônica, muitas estradas não são pavimentadas o que ocasiona atrasos nas viagens e,
em época de chuvas fortes, até o fechamento de muitas vias. E se a viagem for por transporte
fluvial, a demora também pode ser grande já que os rios têm o seu curso próprio e não se
preocupam em “cortar caminho”.
2.4.1 Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira: a luta dos “aquartelados”
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Foi na construção da linha telegráfica que a Comissão Rondon “encontrou” as ruínas
do Real Forte Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica de Rondônia. Encontrou é uma força
de expressão, já que os moradores da Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira
relatam que seus ancestrais sempre estiveram na região e, justamente parte de seus antepassados
vieram escravizados para a construção do Forte, sendo depois abandonados à própria sorte após
o término do mesmo. Muitos afirmam que mesmo antes da construção do Forte, já haviam
negros aquilombados no Vale do Guaporé. Gilberto, morador da comunidade nos diz que
“existem relatos que, em 1743, nesse local existia uma senhora negra que se chamava Ana
Moreira, ela era dona de muitas cabanas, mas foi expulsa pelo engenheiro Domingos
Sambucetti, responsável pela construção do Forte Príncipe”. (Gilberto, entrevista concedida a
Souza; Tiriba e Demício, 2018). Os escravos da construção do Forte, que foram abandonados
pela Coroa Portuguesa, ficaram na região aumentando a comunidade.

Figura 5: Roda de conversa na Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira.

Fonte: Foto de Lia Tiriba (2018).

Na Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, as atividades sociais se
dividem entre os cultos religiosos das igrejas evangélicas e católicas, festas da escola e
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associação, sendo a Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé o aspecto cultural de maior
ênfase. O aniversário da Fortaleza também é comemorado.
A atividade econômica predominante é a pesca. A caça é realizada por poucos com a
finalidade de alimentação familiar, as famílias, em sua maioria, possuem uma roça ao longo da
estrada que liga a vila a antiga vila da Conceição. Também coletam castanha-do-brasil, açaí e
outros frutos, para venda e subsistência. Alguns moradores criam bovinos nos pastos naturais
de Conceição.
O transporte da comunidade até Costa Marques é feito por uma estrada de terra e são
vinte e sete quilômetros de distância. Por via fluvial, o trajeto é realizado por aproximadamente
quatro horas, utilizando embarcações a motor. O pelotão dispõe de uma pista de pouso para
aeronaves de pequeno porte. Há rede elétrica. O abastecimento de água se divide entre a rede
do pelotão e poços em residências. O saneamento básico consta de fossas individuais. No item
saúde, a vila não dispõe de posto, sendo necessário o deslocamento até Costa Marques para
atendimento médico. Quanto à educação, a comunidade dispõe de uma escola que atende os
alunos até o nono ano do ensino fundamental. O ensino médio é realizado na cidade de Costa
Marques. A Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira tem a totalidade de seu
território situada no município de Costa Marques.
No intuito de se organizarem em uma associação para lutarem por seus direitos, os
trabalhadores e trabalhadoras da comunidade quilombola do Forte Príncipe da Beira buscaram
informações e documentos e descrevem a história da comunidade e do monumento Forte
Príncipe da Beira. Conforme documentação da Associação Quilombola do Forte (ASQFORT),
a narrativa histórica da comunidade é a seguinte:

Localizada à margem direita do rio Guaporé, a comunidade quilombola do Forte
Príncipe da Beira, certificada pela Fundação Cultural Palmares, tem como origem
histórica a Velha Missão de Santa Rosa, fundada no local pelo Superior Jesuíta
Espanhol Padre Atanásio Teodoro em 1743, quando a margem oriental do rio Guaporé
ainda estava sob o domínio da Coroa Espanhola. A Missão de Santa Rosa agregou sua
volta uma numerosa população indígena transladadas pelos espanhóis de diversas
regiões do Alto Peru (atual República da Bolívia), sendo estes registros como o
primeiro povoamento do lugar. (ASQFORT, 2006, p. 4).

Notamos então que em sua origem, a comunidade estava em terras espanholas, o que
não deveria fazer muita diferença para os que ali estavam. Afinal, estar no Brasil ou na Bolívia,
ser súdito da Coroa Espanhola ou da Coroa Portuguesa, não definia o nível de exploração e as
condições para o trabalho que por aqui encontraram. Antes da construção do Forte do Príncipe
da Beira, o governo português empreendeu outra fortificação,
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No ano de 1760 foi construído o Fortim de Conceição, antigo porto que foi destruído
por uma forte enchente, entre os anos de 1775 e 1783, foi realizada a construção do
Real Forte Príncipe da Beira. Sendo povoada de forma continuada por 152 anos, antes
de ficar temporariamente abandonada pelo governo, como o resto da região do baixo
Guaporé, por 37 anos, entre 1895 abandono final da fortaleza, e 1932 a reinstalação
do primeiro contingente militar de fronteiras. (ASQFORT, 2006, p. 4).

Consta que, para construção do Forte Príncipe da Beira, a população local foi
desalojada, pelo engenheiro Domingos Sambuccetti. Segundo Gilberto, uma das lideranças da
Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira:

Como a gente estava falando da questão quilombola que foi levantada dentro da
comunidade, né? Ela hoje é baseada dentro do relato histórico da… do primeiro
morador da comunidade, no geral assim a… Negra que existiu na comunidade se
chamava Ana Moreira e diziam assim, que era dona de doze cabanas, na época, algo
semelhante a pousadas e hotéis e essa Ana Moreira morava em uma área que hoje
aqui é construído essa fortaleza e esse perímetro todinho era onde ela morava e tinha
as cabanas dela, né? E foi nessas cabanas que ela recebeu o engenheiro que projetou
o Forte, Domingo Sambuccetti, e quando eles perceberam a questão que ali seria o
lugar ideal para a construção do Forte. (GILBERTO, entrevista concedida a SOUZA;
TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Segundo esse relato, quando o Estado (à época na forma de Coroa Portuguesa) chega
nesse lugar, a região já abrigava um grupo de negros aquilombados, além dos indígenas que lá
sempre estiveram, e, ainda segundo esse relato, o Estado já começa o seu histórico de violência
na região,

Historicamente, eles expulsaram essa senhora sem deixar vestígios pra onde levaram
ela e o que fizeram com ela. E dessa senhora que começaram a surgir aquelas questões
dos indígenas na área, quando já existia e a presença da construção do Forte, foi com
a presença dos leigos também, ou seja, foi uma somatória de raças dessa miscigenação
muito forte, né? Então a questão do índio com negro dentro da comunidade e pra gente
assim, esses são relatos que historicamente não são contados nos livros de história,
né? Tem muita coisa que hoje na história deixa a desejar. (GILBERTO, entrevista
concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Com o Brasil tornando-se independente em relação a Portugal em 1822, o Forte do
Príncipe da Beira perde sua importância. Segundo Monteiro (2013, p.60), “em 1895 os militares
desertam e passam a morar nos povoados do Médio Guaporé, como Pedras Negras, Tarumã,
Baia do Morro e outras localidades, integrando-se ao contingente dos seringalistas”.
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Em 1932, o Forte Real do Príncipe da Beira volta a ser ocupado por uma Guarnição
Militar. Com o estabelecimento da Rota Aérea Rio-Acre e do Correio Aéreo Nacional, na
década de 1950, a região foi novamente povoada por seringueiros, poaeiros33, coletores de
castanhas, pescadores e agricultores. Em 1964, com o regime ditatorial, comandantes do
Pelotão começaram a hostilizar de forma velada a população concentrada na Vila de Conceição
e na Baía do Forte. Os comandantes foram introduzindo uma fazenda de gado sem qualquer
tipo de cerca. Esse gado foi destruindo todas as plantações do entorno, ocasionando o quase
total abandono por parte dos civis do lugarejo. Reduzindo a população de 2.500 moradores
entre a década de 1970-1980 a menos de uma centena de habitantes. Atualmente moram no
local 200 famílias com aproximadamente 500 pessoas.
Testemunhas atuais, como Dona Dormalina (moradora da comunidade e viúva de um
militar que serviu no Forte do Príncipe da Beira), relatam que antes do retorno do exército
sempre houve uma numerosa comunidade negra, descendentes dos antigos escravos e
remanescentes dos quilombos estabelecidos no lugar: “Meu pai era praça de Rondon e sempre
disse que quando chegou já tinha muita gente morando aqui” (depoimento concedido para
Tiriba, Souza e Demício, 2018). A Vila de Conceição, na localização do antigo Forte de
Bragança, era na década de 1950 numa das principais vilas da região, contando com cartório e
com aeroporto, até os moradores serem expulsos pelos militares na década dos anos 70,
restando apenas os moradores localizados no Forte Príncipe da Beira. Narrando parte de sua
própria história, Dona Francisca, diz:

O caso de lá foi o seguinte, não foi nada de formiga... a gente fazia assim, uma
comunidade, um ajudava o outro, o outro ajudava o outro, assim ia trabalhando na
roça. O pessoal lá era muito unido, muito bacana, graças a Deus. O gado destruía
tudo... era do Batalhão, que ninguém podia dar parte, era deles mesmo, aí pronto, foi
saindo, foi saindo e aí eu fui embora pra Porto Velho, depois eu voltei de novo. (...)
Nesse tempo eu nem existia. Aí eu não sei o que houve que ela não contou direito que
ele fugiu. Naquele tempo que o pessoal fugia. Quem era mais pobre, negro, não tinha
vez. Então o velho fugiu! O esposo da vovó. (...) Agora a minha avó contava que a
mãe dela foi escrava, eu acho que foi por isso que esse homem fugiu, mas não sei
contar isso aí. A mãe da minha avó, Marcelina, foi escrava... Lá em Conceição a gente
trabalhava em roça, castanha, seringal. Meus primos trabalhavam aí na Serra
(Conceição). Só cortando seringa. O Raimundo Birro, o Isídio e esse Malaquias que
foi expulso daqui. (FRANCISCA DA GLÓRIA, entrevista concedida a ALMEIDA e
JÚNIOR, 2014, p. 3).
33

Poaeiro é o extrativista coletor da poaia. A planta apresenta propriedades medicinais tais como emética,
expectorante, amebicida e cicatrizante. É utilizada para esvaziar o estômago em casos de intoxicação, quando a
realização da lavagem gástrica não é possível. Ela é usada ainda para alívio de febres, de doenças respiratórias,
para tratamento de amebas; além de tosses e queimaduras.
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Quando se refere a formigas, dona Francisca está se referindo a uma estória local que
diz que os moradores da Vila de Conceição abandonaram suas casas devido a um ataque de
formigas. Segundo Jaime, vice-presidente da ASQFORT, essa estória foi inventada pelos
militares para se eximirem da culpa pelo fim da Vila de Conceição.

2.4.2 Comunidade Quilombola Santa Fé: o rio é o mercado da vida.

Na Comunidade Quilombola de Santa Fé, a história de lutas não é muito diferente. A
comunidade é originária do ano de 1870, com o início do primeiro ciclo da borracha, o que
trouxe levas de migrantes para a região (MONTEIRO, 2013). Pelo rio Guaporé afora, negros
aquilombados já estavam vivendo em consonância com os indígenas brasileiros e bolivianos
do lugar. Juntando-se a esses, chegaram muitos nordestinos para a extração do látex da
seringueira. Logo após o declínio da economia da borracha, ocasionado pela produção de
borracha em seringais cultivados, sobretudo, na Malásia, os habitantes de Santa Fé voltaram-se
para atividades de subsistência: pesca, caça e recolha da poaia.
A comunidade tem uma Associação, com sede própria, onde se realizam festejos e
reuniões para a tomada de decisões sobre o cotidiano, os desafios e as lutas da comunidade.
Também é o local onde os trabalhadores e trabalhadoras da comunidade recebem as visitas
consideradas formais. Em nossa pesquisa, a sede da associação foi o local para o primeiro
contato com o Gomes, liderança da comunidade.
Apesar de muito tempo vivendo em seu território, os trabalhadores e trabalhadoras e
seus filhos e filhas sofreram uma desapropriação. Os relatos na região de Costa Marques dizem
que no início de 1987, chega à região o fazendeiro conhecido como Seu Novaes, reivindicando
para si as terras de Santa Fé e, segundo o relato dos moradores, o fazendeiro disse que “iria
caçar todos os idosos que vivem em sua fazenda”, contando com a omissão de algumas
autoridades do município de Costa Marques.
De acordo com a pesquisa de Monteiro (2013), o fazendeiro começou a “indenizar”,
de acordo com a sua boa vontade, mais de vinte famílias que viviam na localidade,
encarregando pistoleiros para expulsar as pessoas das suas casas. Desse modo, após serem
despojados das suas propriedades, com poucos recursos, incapazes de se adaptarem à vida na
cidade, esquecidos pelo governo, os trabalhadores/as da comunidade Santa Fé passaram a ser
encontrados nas proximidades da sede da cidade de Costa Marques, onde eles conheceram
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diversos tipos de dificuldades. Uma lógica antiga que se repete em nosso tempo. Para excluir
um grupo da possibilidade de uso do território, o agente expropriador tenta criminalizar o grupo
que está no território ou inviabilizar sua permanência.

Figura 6: Moradores da Comunidade Quilombola Santa Fé em frente a sede da associação .

Fonte: Comissão Pastoral da Terra - Rondônia

Em sua pesquisa sobre os mbuti do Congo, Maurice Godelier já afirmava que a
característica de grupos que lutam pelo mesmo território é a exclusão total do Outro:

Porque envolve oposições que tendem para a cristalização de grupos em fronteiras
rígidas, para excluir outros grupos de uso de um território e os recursos que ele
oferece, para despovoar os grupos derrotados e quebrar os frágeis equilíbrios
necessários para a reprodução de cada lado e da sociedade como um todo.34
(GODELIER, 1976, p. 327).

Ou seja, o fazendeiro tenta separar as pessoas da comunidade excluindo-os do seu
território de pertencimento, quebrando a sua relação com a terra, queimando as casas e as
plantações com a finalidade de tornar-se proprietário de terras desocupadas.

34

Esse texto de Maurice Godelier se encontra em língua espanhola. A tradução é de nossa responsabilidade.
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Quem veio a socorro da comunidade foi a Igreja Católica na figura do bispo de
Guajará-Mirim, Dom Geraldo Verdier que, segundo os moradores, foi um defensor incansável
de povos e comunidades tradicionais no Vale do Guaporé35. Dona Soledade, uma das
moradoras mais velhas da comunidade, lembra-se dele participando na luta. Diz ela que:

Dom Geraldo nunca abandonou a gente, defendeu a gente todo o tempo. O povo do
Guaporé não pode reclamar de Dom Geraldo. Hoje eu sou crente, mas sempre falo
que Dom Geraldo e a Igreja Católica foi nossos parceiros. Primeiro foi Dom Rey, esse
trouxe até escola para a gente. Depois Dom Geraldo que veio aqui brigar com o
fazendeiro. (D. SOLEDADE entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA e DEMÍCIO,
2018).

Gomes relata que Dom Geraldo publicou um artigo em um jornal regional que chamou
à atenção pública a questão de Santa Fé. Outros cinco jornais dedicaram amplo espaço para o
assunto. O jornal “Alto Madeira” publicou 10 artigos. Ainda segundo Monteiro (2013), os
moradores obtêm uma decisão favorável do tribunal de Guajará-Mirim que determina a
imediata reintegração de posse aos moradores de Santa Fé. Mas, o juiz da Comarca de Costa
Marques recorre da sentença, e os trabalhadores e trabalhadoras da Comunidade de Santa Fé
novamente são obrigados a sair de suas terras, alojando-se no pátio da Câmara Municipal,
enquanto o advogado Luiz Negrão que os defendeu à época, introduz nova ação jurídica.
Enquanto os advogados do fazendeiro tentavam convencer o juiz da legitimidade de
suas reivindicações, os defensores da comunidade de Santa Fé, o advogado Luiz Negrão e o
padre Paulo Verdier, apresentavam documentos do Instituto de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) que forneceram o modelo de distribuição e o mapeamento das terras. Isso ajudou a
garantir a permanência dos moradores em Santa Fé. Ainda em 1987, os trabalhadores/as da
comunidade foram finalmente reconhecidos com o direito à propriedade e ao fazendeiro coube
retornar às fronteiras conforme especificação do INCRA.
Conforme pudemos verificar no trabalho de campo, a Comunidade Quilombola de
Santa Fé tem aproximadamente 20 casas, próximas ao Rio Guaporé, no Município de Costa
Marques. A maioria dos moradores trabalha em suas próprias roças, praticam a pesca e possuem
gado que criam em um pasto comunitário. As crianças vão para a escola na cidade de Costa
Marques. As casas têm quintais espaçosos, e nenhuma cerca para demarcar algum lote de

35

A relação entre a Igreja Católica com os povos e comunidades tradicionais do Vale do Guaporé é tão intensa
que a sede da Diocese de Guajará-Mirim que atende todo o Vale do Guaporé está na Catedral de Nossa Senhora
do Seringueiro.
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propriedade privada. Seu Orlando guarda entre seus papéis, uma declaração feita pelo padre
João Picard, que foi pároco de Costa Marques, em que parte da história da comunidade é
narrada36 e onde o padre atesta que a comunidade está assentada em seu território há muito
tempo. Todo o território da comunidade está situado no município de Costa Marques.
Como acontece com as comunidades ao longo do rio Guaporé e de seus afluentes,
Santa Fé tem uma formação miscigenada e multiétnica, com os remanescentes quilombolas
casando e constituindo famílias com os indígenas brasileiros ou bolivianos e demais migrantes
que na região apareceram. Como narra dona Soledade, uma das matriarcas da comunidade:

Eu tenho 78 anos e cheguei aqui com 3 anos. Meu pai era paraguaio e minha mãe
boliviana. Eu falo em português ou em castelhano e ainda falo assim, puxado para o
castelhano, porque minha mãe só falava em castelhano. Meu pai veio para cá cortar
seringa, eu cresci aqui, conheci meu marido casei e aqui fiquei. Muita gente veio de
fora para cortar seringa, porque o seringal era muito grande e dava muita seringa.
Naquele tempo, cada um vivia em sua colocação, mas, a gente era muito unido, os
vizinhos eram todos unidos. Eu também cortava seringa com o meu marido, a gente
ia junto porque a estrada de seringa a noite tem os seus perigos, aqui tinha muita onça
e a gente andando junto enfrenta qualquer perigo. (D. SOLEDADE, entrevista
concedida a SOUZA; TIRIBA e DEMÍCIO, 2018).

Em uma memória afetiva, que nos mostra o sentido de união, dona Soledade nos
ensina que a distância não pode ser um elemento de desagregação das pessoas. É o que afirma
Gomes. Ele diz que:

No início de nosso povo aqui em Santa Fé, era um seringal e, o senhor sabe como é
um seringal. Todo mundo mora longe um do outro. Mas isso não tirava a união do
povo, tinha os momentos de união da comunidade. Por exemplo, se alguém ficava
doente, de uma doença mais séria, o seringal inteiro ficava sabendo e se movimentava
para ajudar na cura daquele doente. Vinha rezadeira, benzedeira de longe, andando
três, quatro dias na mata para ajudar na cura daquela pessoa. Isso mostra que o nosso,
vamos dizer assim, espirito coletivo sempre foi forte. E até hoje a gente é assim.
Diferente do que acontece na cidade onde as pessoas não se importam muito com os
outros. (GOMES, entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA e DEMÍCIO, 2018).

As duas narrativas trazem parte da memória desse grupo de trabalhadores em relação
ao seu modo de vida, desde tempos idos até os nossos dias. Por isso que Halbwachs (1990) diz
que a memória coletiva se apoia na história vivida. Para ele, a memória é uma corrente de
pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de artificial, já que o passado é
realimentado e vivificado pela consciência do grupo que a mantém.

36

Ver anexo
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2.4.3 Reserva Extrativista do Rio Cautário: entre castanheiros e seringueiros.

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, existem 95 reservas
extrativistas no país. Atualmente são 75 na Amazônia, sendo 25 em Rondônia. Essa era
demanda dos seringueiros de diversas regiões da Amazônia, cujos modos de vida não eram
compatíveis aos projetos de colonização implantados a época, que ampliavam o desmatamento
e significavam prejuízo aos recursos florestais dos quais dependiam para viver.
Antes de ser RESEX do Rio Cautário, a área era o Seringal do Cautário, cujo último
patrão, segundo Roberto, (extrativista que mora na RESEX) chamava-se Manoel Cunha. Além
de permitir a exploração da floresta, o Estado financiava as atividades por meio do Banco da
Amazônia (BASA). Segundo Ramires, que é um dos diretores da Associação dos Seringueiros
do Vale do Guaporé (AGUAPE), o fim dos financiamentos decretou a falência dos patrões.
Para ele esse movimento foi linear “quando o BASA deixou de financiar o patrão, ele não
aguentou mais “tocar” o seringal”. Indagado sobre o motivo para o BASA não financiar mais
essa atividade produtiva, Ramires diz:

Porque tinha muito patrão que fazia rolo. Por exemplo: um seringal tinha 60
seringueiros, ele ia lá e tirava um financiamento como se tivesse 120 seringueiros.
Fazia um rolo lá com o gerente do banco, com o fiscal, porque o banco tinha fiscal
que vinha no seringal conferir a produção. Muitos patrão pegava o dinheiro do banco
e comprava caminhonete nova, construía casa. Foi indo o banco parou com o
financiamento. (RAMIRES, entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA e DEMÍCIO,
2018).

Com os seringueiros da região vivendo sem “patrão”, mas também sem saber se
conseguiriam ficar em suas “colocações” para cortar seringa, aliada à luta por melhores
condições aos extrativistas ecoando do Acre para outros pontos do Brasil, a ideia de Reserva
Extrativista na região é impulsionada. A luta por uma vida melhor aos extrativistas ganhou
força em 1975 quando foi criado o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasiléia, o primeiro
criado no Acre, presidido pelo líder seringueiro Wilson Pinheiro. Outro grande líder dos
extrativistas, Chico Mendes fazia parte da diretoria no recém-criado sindicato.
Em 1976, sob a liderança de Wilson Pinheiro, os seringueiros começaram o que ficou
denominado como “empate”. Na prática, famílias de seringueiros postavam-se em frente as
árvores, às vezes abraçando-as, e impediam a sua derrubada. Apesar de ter conseguido êxito,
esse movimento de resistência foi duramente castigado: em 1980 Wilson Pinheiro foi
assassinado dentro da sede do Sindicato em Brasiléia. Mesmo assim, os extrativistas não
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pararam. Lembremos que a criação de reservas extrativistas pelo Estado brasileiro foi fruto
dessas lutas, marcadas por violência e, entre outros acontecimentos, pelo assassinato do líder
seringueiro Chico Mendes, em 1988 e pela realização da Eco-92, no Rio de Janeiro em 1992.
Não nos esqueçamos que essa luta é contínua37. No Plano de Manejo da RESEX do rio Cautário,
o ICMbio afirma que:

a ideia de Reserva Extrativista atendia a uma demanda dos seringueiros das diversas
regiões da Amazônia, cujo modo de vida não era compatível à sobrevivência em terras
destinadas à colonização, a partir de um projeto que vinha sendo empreendido pelo
governo. Ao mesmo tempo, os riscos iminentes de desmatamento que acompanhava
a expansão da fronteira agropecuária, significavam prejuízo aos recursos florestais
dos quais dependiam para viver. (ICMBio, 2017, p. 15).

Em 1988, ano da morte do líder seringueiro Chico Mendes, o poder público de
Rondônia estabelece o Projeto Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), cuja
intenção, em acordo com o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico, tratado no Decreto
Estadual no 3.782, de 14 de junho de 1988, era implantar uma abordagem mais aperfeiçoada
para o manejo, a conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais do Estado.
Organizados em associações, no âmbito nacional, o Conselho Nacional dos
Seringueiros e, em âmbito regional, a Organização dos Seringueiros de Rondônia e a
Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé (AGUAPE), seringueiros e extrativistas
empreendem uma luta árdua e começam a surgir as reservas extrativistas.
A RESEX do Rio Cautário se divide em duas esferas. A RESEX estadual do Rio
Cautário teve sua criação através do Decreto Estadual n° 7.028 de 08 de agosto de 1995. A parte
federal da RESEX do Rio Cautário foi criada por meio de um decreto presidencial de 07 de
agosto de 2001.
Na RESEX existem seis comunidades: Jatobá, Cajueiro, Canindé, Vitória Régia, Ouro
Fino e Laranjal. Segundo o plano de manejo da RESEX, 62 famílias vivem nessas comunidades.
Elas estão ligadas por relações de parentesco, miscigenação e por relações estabelecidas nos
processos de reprodução da vida material e imaterial. Sobrevivem da extração da seringa, coleta
de castanha-do-brasil, pesca e pequena agricultura, estando os/as trabalhadores/as
Com o título “Juventude extrativista se prepara para defender legado de Chico Mendes” a ONG ambientalista
WWF, lembra que nos dias 6 e 7 de novembro de 2018, aconteceu o Seminário Nacional da Juventude Extrativista,
evento organizado no Museu da República e pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), que
reuniu cerca de 70 jovens extrativistas, vindos de vários estados da Amazônia, além de líderes comunitários,
representantes do governo e de organizações da sociedade civil, e artistas. O objetivo do Seminário foi refletir
sobre seu papel na continuidade da luta de Chico Mendes.
37
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organizados/as na Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé (AGUAPE). Não há posto
de saúde, apenas a atuação do agente comunitário de saúde. Para consultas e atendimentos, é
preciso se deslocar até Costa Marques, distante 75 quilômetros da comunidade central Canindé,
que é a comunidade central da RESEX. Para ir à escola, as crianças são levadas de ônibus até
o distrito de São Domingos, que está a 30 quilômetros da comunidade do Cajueiro. A RESEX
do Rio Cautário tem a sua área nos municípios de Costa Marques e Guajará-Mirim, mas o
acesso às suas comunidades é feito por Costa Marques.
Figura 7: o extrativista e o pesquisador.

Fonte: foto de Lia Tiriba (2018).

Segundo Siena et. al (2010, p.2), a criação das RESEX e de outras Unidades de
Conservação nessa época se deu como condição imposta pelos organismos financiadores
internacionais para a aprovação do Planafloro. Há de se lembrar que a Eco-92, no Rio de
Janeiro38, alavancou as discussões ecológicas no Brasil e no mundo. Entre os documentos
produzidos nesta conferência, está a Declaração de Princípios sobre Florestas que tinha a

38

Realizada entre os dia 3 e 14 de junho de 1992, a Eco-92 reuniu representantes de cento e setenta e oito países
do mundo reuniram-se para decidir que medidas tomar para conseguir diminuir a degradação ambiental e garantir
a existência de outras gerações.
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intenção de um consenso global quanto à gestão, à conservação e ao desenvolvimento
sustentável das florestas no mundo todo.
A parte estadual da RESEX do Rio Cautário tem a gestão vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Ambiental, em consonância com a AGUAPE, que é a entidade
representativa das famílias beneficiárias da RESEX. Tem uma área aproximada de 146.000
hectares. A parte federal da RESEX do Rio Cautário tem como órgão gestor o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), instituição pública que nos indica certa
harmonia na RESEX. Segundo o Plano de Manejo da RESEX do Rio Cautário, escrito por
servidores do ICMBio:

Contudo, não é possível pensar a RESEX Federal do Rio Cautário fora do contexto
relacional e extremamente orgânico mantido com a RESEX Estadual do Rio Cautário,
pois, apesar de serem áreas protegidas e gerenciadas por jurisdições distintas, a
dinâmica entre elas, do ponto de vista ambiental e, principalmente, social não se
distingue. [...] Apesar da diferenciação em termos jurisdicionais e até mesmo
administrativos, as RESEX do Rio Cautário se encontram em territórios limítrofes e
contíguos ao longo do rio que as nomeia, além de suas comunidades compartilharem
uma mesma história advinda das antigas empresas de borracha da região e mesmo
modo de vida tradicional baseado no extrativismo. (ICMBio, 2017, p. 16).

Mas é evidente que esta “dinâmica” tem as suas contradições. Em setembro de 2018,
quando estivemos na RESEX, participamos de uma reunião para a efetivação de uma
cooperativa e soubemos que muitos extrativistas não estavam presentes e que alguns não
concordavam com a ideia da cooperativa. Alguns porque não tinham dividendos para pagar a
cota-parte e outros porque não concordavam com a entidade que estava propondo a cooperativa.
Segundo Ramires “muitos reclamam que é uma ONG que vem colocar a cooperativa e esses
que reclamam dizem que é um serviço que a secretaria de agricultura deveria fazer”.
Infelizmente nos faltam elementos para aprofundarmos a análise sobre o papel da
cooperativa fundada na RESEX do Rio Cautário para a organização dos trabalhadores. Ademais
a cooperativa é iniciativa de uma organização não governamental – ONG Homem e Natureza
Sustentável – que atua na região, inclusive tentando desenvolver um projeto de turismo na
comunidade do Forte Príncipe da Beira. Carecem estudos para entender as intenções da referida
ONG39. De início ficamos sabendo pela professora Suely Nunes, principal dirigente dessa
ONG, que ela foi convidada pelo então governador de Rondônia, Confúcio Moura40, a vir

39

Na internet, não conseguimos nenhuma informação da referida ONG. A professora Suely Nunes não atendeu e
nem retornou aos contatos telefônicos e tampouco respondeu a e-mails que o pesquisador direcionou à ela.
40
Filiado ao MDB, atualmente Confúcio Moura é senador da República.
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trabalhar no Estado. Sabendo que o ex-governador é ligado a interesses capitalistas, ficamos
com uma ressalva em relação ao trabalho da ONG.
Para além da questão produtiva, essas comunidades estão interligadas por relações de
parentesco e por relações de produção e reprodução da vida material e imaterial que as
aproximam. Neste espaço, as comunidades que se situam no interior da RESEX buscam
organizar-se diante das políticas de territorialização e identidade. Em nossos dias, as questões
relativas à identidade, raça e etnia, têm se configurado como importante ponto de disputa.
Mas afirmamos que esta não é a questão central para a definição dos grupos envolvidos
nessa pesquisa. Estamos afirmando que o modo de vida é o elemento definidor de quem está
ou não está em cada grupo. Nesse ponto, concordamos com Arruti quando ele afirma que:

Ainda que os conteúdos culturais possam variar no tempo, no espaço e na própria
origem dos indivíduos que venham a compor o grupo étnico, a análise deve recair
sobre os mecanismos de criação e/ou manutenção de uma forma organizacional que
prescreve padrões unificados de interação e que regula quem faz e quem não faz parte
do grupo, além das relações entre aqueles que fazem parte e entre estes e aqueles que
não fazem. (ARRUTI, 1997, p. 26).

Figura 8: Povos e Comunidades Tradicionais no Vale do Guaporé

Fonte: Jessé Alves Batista
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2.5 A constituição das comunidades no Vale do Madeira: as seringueiras comandam a vida.
O rio Madeira é o segundo maior rio da Amazônia sendo o principal afluente do rio
Amazonas. Sua bacia, situada no Peru, Bolívia e Brasil, abrange uma área de 1,5 milhões de
km² e cobre cerca de um quarto da Amazônia brasileira. Nessa imensidão de água, muitas
comunidades foram criadas a partir da chegada de migrantes que vinham para a exploração da
floresta. Sem contar as comunidades indígenas que há muito estavam nos entornos do rio
Madeira, sobretudo as etnias Mura, Parintintin, Arara, Mundurucu, Pirahã e Tenharim.
Segundo Leal (2013), o Vale do Madeira passa por fases e interesses distintos em seu
processo de ocupação e exploração. No século XVII, a coroa portuguesa está interessada na
coleta de “drogas do sertão”41 e o controle dos povos indígenas da região. Com a chegada do
século XVIII, o rio Madeira passa a ser a via de transporte de escravos que eram enviados de
Belém no estado do Pará até Vila Bela da Santíssima Trindade no estado de Mato Grosso. Por
essa época, Vila Bela e Cuiabá concentravam um enorme número de minas de ouro. Muitos
escravos conseguiram fugir o que provocou o fechamento da navegação no rio Madeira.
Na metade do século XIX, aquele que ficou conhecido como o primeiro ciclo da
borracha traz nova leva de migrantes para o vale. Segundo Almeida (1988), só no ano de 1878
teriam sido 54.000 trabalhadores. Os rios Juruá, Purus e Madeira seriam “os rios da borracha”,
território do maior potencial de árvores nativas nas florestas, o que permitiu a territorialização
dos seringais nessas áreas. Os seringalistas compensavam os custos da produção com o tipo de
exploração que submetiam a mão-de-obra em sistema semiescravo (MARTINS, 1991; 2009).
Esse primeiro ciclo começa a perder vitalidade com a ascensão da borracha extraída
na Malásia. Os seringais do país asiático foram criados a partir de sementes contrabandeadas
da Amazônia em um escandaloso caso de biopirataria. Segundo Pozzetti e Mendes:

O Brasil subestimou a cobiça estrangeira, e, em 1913, com a ausência de leis
protetivas, tivemos o primeiro ataque dos biopiratas: 70 mil sementes foram
contrabandeadas do Brasil e levadas para plantações na Malásia, que, cultivadas em
terreno adequado e de fácil acesso, permitia a produção em larga escala e a inserção
do produto no mercado consumidor, com mais facilidade e menor preço e, em pouco
tempo, a borracha cultivada na Malásia substituiu a borracha “selvagem da
Amazônia” no mercado mundial. (POZZETI e MENDES, 2014, p. 211).

41

Drogas do sertão é um termo que se refere a determinadas especiarias extraídas do chamado sertão brasileiro,
que era a expressão para se referir a floresta amazônica. As drogas do sertão atraíam o interesse dos europeus que
as consideravam como novas especiarias. Por conta disso na região havia intenso contrabando, efetuado sobretudo
por ingleses, franceses, holandeses e irlandeses. As principais drogas do sertão eram o cacau, a castanha-do-brasil,
o guaraná, o pau-cravo e o urucum.
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A região experimenta um novo acréscimo demográfico com a Segunda Guerra
Mundial, quando tropas japonesas invadiram a Malásia tomando conta dos seringais e cortando
o fornecimento de borracha para os Estados Unidos. Esse fato fez com que a borracha brasileira
voltasse a ser necessária no mercado mundial. Os governos brasileiro e norte americano
assinam o acordo de Washington para o fornecimento de borracha. Começa-se então um
sistema de recrutamento daqueles que ficaram conhecidos como Soldados da Borracha42. O
estado brasileiro criou um departamento próprio para essa finalidade chamado de Serviço
Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. A sede administrativa desse órgão
funcionava em Fortaleza, capital do Ceará, estado que passava por uma grande seca e tinha a
lavoura perdida. Não foi difícil convencer trabalhadores que precisavam de uma nova condição
de vida, de trabalho, de sustentar-se no mundo com as suas famílias. Afinal,

As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas
forças produtivas, os homens transformam o seu modo de produção e, ao transformálo, alterando a maneira de ganhar sua vida, eles transformam todas as suas relações
sociais. (MARX, 2009, p. 125).

Estima-se que sessenta mil trabalhadores que, em sua grande maioria migraram do
Nordeste, vieram para os seringais amazônicos. Na prática foi uma expansão para o modo de
produção capitalista em território amazônico. Os seringais operavam como empresas
capitalistas com o apoio do Estado. A área de um seringal era uma concessão pública que o
Estado, via de regra, repassava a um “compadre político”. O modo de produção se baseava na
neoescravidão e não havia fiscalização do governo. A produção era financiada pelo Banco de
Crédito da Borracha43, criado por Getúlio Vargas em 1942, e contava com a participação
acionária dos Estados Unidos. O modelo de exploração era tão maléfico para os trabalhadores
que até autores que foram ligados ao Estado assumem isso. Leandro Tocantins diz:

...o seringueiro é assim como um homem bionicamente verde. Ecologicamente
situado, mas socialmente perdido: em seus direitos humanos, em toda dignidade de
ser homem. Perdido pela natureza autocrata, pelo patrão prepotente, patrão envolto
pela agressividade do meio, cumprindo as normas inflexíveis de um sistema social
monstruosamente arquitetado. Sistema que a própria natureza condicionou: abriu
caminhos para implantar-se uma neoescravidão. (TOCANTINS, 1982, p.104, grifos
nossos).

42

Para saber mais sobre esse assunto consultar: ARAÚJO, Ariadne e NEVES, Marcos Vinícius. Soldados da
borracha: os heróis esquecidos. São Paulo: Editora Escrituras, 2015.
43
Em 1966 passa a chamar-se de Banco da Amazônia S.A. (BASA).
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Embora devemos respeitar a história e a vasta obra de Leandro Tocantins - ele escreveu
25 livros, entre eles o clássico: O rio comanda a vida: uma interpretação da Amazônia, além
de ter sido o principal articulador da amazonotropicologia44 -, a nossa análise, pautada no
materialismo histórico, não pode concordar com Tocantins quando este credita à natureza o
papel de condicionar o homem e suas atrocidades. É uma clara tentativa de justificar o modelo
de exploração que o patrão (expressão do empresário capitalista nos seringais) aplicava aos
trabalhadores. Ora, isto nos parece um exercício de sociobiologia que, em uma definição muito
positivista, diz que a seleção natural age principalmente sobre os indivíduos, então estes devem
agir majoritariamente de forma egoísta, mesmo que isso prejudique os outros companheiros.
Para nós, essa não é uma análise válida.
Com o advento da borracha sintética, acontece o declínio dessa economia e os
seringais amazônicos vão perdendo a sua antiga vitalidade45. Os patrões vão abandonando os
seringais, deixando os trabalhadores a viver “por conta”. Com isso, os seringueiros começam a
constituir comunidades às margens dos rios da região e o Madeira experimenta o surgimento
de pequenos vilarejos. É um movimento compreensivo. Os seringais tinham extensões enormes
e a maioria dos seringueiros era distribuída em colocações distantes, afastadas das margens do
rio principal. Na economia da borracha, essas colocações estavam no centro, que eram locais
já em áreas de terra firme. Ora, à medida que esse modelo de exploração vai se exaurindo, não
faz muito sentido para o seringueiro e sua família ficar na colocação distante. Era natural que
eles fossem para às margens do rio principal, onde o movimento de pessoas e,
consequentemente, a oportunidade de um novo trabalho era maior.

2.5.1 São Carlos do Jamari: paraíso em destruição

No tocante às comunidades da pesquisa no Vale do Madeira, São Carlos do Jamari é
a maior. Saindo de Porto Velho, pode ser acessada por via fluvial em uma viagem que dura
cinco horas de barco “de linha” pelo rio Madeira, ou por via terrestre, em aproximadamente
uma hora e vinte minutos de carro por estrada de terra até a foz do rio Jamari, em uma distância

44

Inspirado pela proposta de uma luso-tropicologia formulada por Gilberto Freyre, Leandro Tocantins propõe uma
ciência específica para o estudo do ajuste ecológico do homem ao trópico úmido, ou seja, a Amazônia. A
amazonotropicologia teria um papel fundamental de corrigir a simples transposição de estilos de vida estrangeiros,
padrões técnicos de arquitetura, de agricultura e das demais áreas sem levar em consideração as condições
socioculturais e ecológicas da região.
45
Em nossos dias o Brasil ainda é o maior produtor de borracha natural da América Latina, com uma média de
180 mil toneladas por ano. Desse montante 58% é produzido no estado de São Paulo que é o maior produtor de
borracha no país. Em São Paulo os seringais são explorados em regime de monocultura.
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de 70 quilômetros. O acesso à comunidade, que está na outra margem do rio, geralmente é feita
por “bandeirinhas” que, na Amazônia, é o termo para designar um barqueiro, espécie de táxi
das águas, que faz o transporte de pessoas pelo rio. São Carlos do Jamari encontra-se no entorno
de duas unidades de conservação de uso sustentável, uma localizada na mesma margem do
Madeira – a Reserva Extrativista do Lago do Cuniã – e a outra, na margem oposta – a Floresta
Nacional do Jacundá. Segundo Rafael, “é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque
a floresta fica em pé, a natureza é mantida. Ruim porque limita a ação, ainda que sustentável,
dos moradores.” A justificativa dele para a limitação das ações é que antes o espaço a ser
utilizado e incorporado às ações da comunidade era muito mais amplo. Rafael diz que
“antigamente os moradores podiam explorar toda a área do Cuniã e do Jacundá, hoje virou
RESEX e FLONA e, por lei, só podem trabalhar lá dentro as pessoas que já moravam lá”. Ele
e Leandro são unânimes na afirmação de que esses lugares eram espaço de reprodução da vida
material e imaterial dos moradores de São Carlos. O relato de Leandro é esclarecedor e nos
faz pensar na relação entre os seres humanos e a natureza a partir do modo de produção da vida
material e imaterial que se estabelece:

nossos avós e nossos pais viviam pescando no Cuniã, colhendo castanha no Jacundá,
tirando seringa por todo esse mundão de meu Deus, não havia esses limites e a
natureza se mantinha esplendorosa. Os limites e as regras eram estabelecidos pelo
bom senso e pela experiência das pessoas que moravam aqui. Hoje temos regras e
limites definidos por pessoas que não são daqui, são funcionários de órgãos públicos
que não conhecem o nosso lugar e mesmo assim definem as regras. E, ao contrário do
que eles esperavam, a natureza está definhando. (LEANDRO, entrevista concedida a
Souza, Tiriba e Rodrigues em agosto de 2019).

E as restrições eram aquelas vinculadas ao próprio modo de vida que estabelece
relações de respeito com a natureza, como a época certa de pescar determinado tipo de peixe,
respeitando o momento da desova ou a época certa de parar a extração do látex das seringueiras
para evitar que a árvore morra. Essas restrições também poderiam ser vinculadas à
religiosidade, como por exemplo, não matar nenhum animal no dia 04 de outubro por ser dia
de São Francisco de Assis e este ser considerado o padroeiro dos animais, ou ao misticismo
como depois de cortar a carne da caça, lavar a tábua só com água, sem sabão. Rafael ensina
que “ninguém pode pisar nos ossos de uma caça. Os cachorros devem roer ou, então, tem que
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enterrar na mata, ao pé de uma árvore”. A consequência de não se seguirem essas regras é a
pessoa “pegar panema46”.
De acordo com Rafael e Leandro, São Carlos foi formada por descendentes de
trabalhadores de três seringais antigamente existentes em suas proximidades. Com o declínio
da borracha, eles se concentraram no espaço em que hoje se encontra a comunidade. Os nomes
das antigas colocações de seringas e vilas daqueles tempos são ainda hoje referências espaciais
importantes para os moradores das comunidades e usados frequentemente pelos moradores de
São Carlos do Jamari. A comunidade possui 370 famílias (cerca de 1.300 habitantes) e é sede
de distrito que inclui onze comunidades.
Figura 9: pesquisadores caminhando pela comunidade de São Carlos do Jamari.

Fonte: foto de Lia Tiriba (2019).

Além de atividades tradicionais como pesca, extrativismo vegetal (sobretudo castanhado-brasil e açaí), agricultura – tanto de várzea que é realizada nas praias do rio em época de
seca, como de terra firme -, outras práticas foram se desenvolvendo, tanto de serviços públicos

Panema é uma palavra de origem tupi para “coisa ruim”. Os sintomas são falta de ânimo, azar, má pontaria,
cansaço, preguiça.
46
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quanto privados, como o exemplo de mototaxistas que em época de seca fazem o trajeto entre
São Carlos e o Lago Cuniã levando turistas atraídos sobretudo pela beleza do lago.
Segundo os depoimentos, todas as atividades dos moradores, e com isso o modo de
vida, foram afetadas pela construção das usinas. Em 2014, a comunidade foi arrasada com uma
grande cheia do rio Madeira que, segundo especialistas, foi fruto do desequilíbrio ambiental
provocado pelas usinas. Com pouquíssimo auxílio do poder público, os moradores
reconstruíram a comunidade. Mas muitos resolveram ir embora. Segundo Leandro,

o nosso modo de vida foi atravessado pelas usinas. A pesca é mais difícil, porque tem
peixe que não entra mais no Madeira. A agricultura também foi afetada porque a gente
não sabe mais quando e onde teremos praia para plantar. Tudo isso tem uma intenção
que é tirar a gente daqui. Eles sabem que tem muita gente que se não consegue manter
o modo de vida, acaba abandonando o território. (LEANDRO, entrevista concedida a
Souza, Tiriba e Rodrigues em agosto de 2019).

Se levarmos em conta que grande parte da renda das famílias vem da pesca artesanal,
imaginamos as dificuldades que elas enfrentam. Outro problema é a aceleração dos
desbarrancamentos das margens do rio Madeira. Leandro diz que “desbarrancar é algo normal,
afinal o rio tem vida. Mas como está sendo agora não é mais normal”. Para os moradores não
há dúvidas que a construção das hidrelétricas provoca essa aceleração. Ainda é Leandro quem
nos ensina que “a natureza é vida em sua plenitude. Não se pode mudar a natureza dessa
maneira, com esse impacto. A natureza reage”. O grande problema é que quem tem mais sofrido
com a reação da natureza são povos e comunidades tradicionais, justamente aqueles que, por
ter seu modo de vida relacionado à natureza, vivem a defendê-la.
A comunidade conta com um administrador local e outros servidores públicos
responsáveis pelo funcionamento e manutenção de serviços básicos. O distrito possui posto de
saúde que atende os moradores das 11 comunidades do seu entorno. Os casos que não podem
ser atendidos na própria comunidade são encaminhadas para Porto Velho, sendo que o posto
conta com uma “ambulancha” para o transporte dos pacientes, que nem sempre está em
condições de funcionar. Segundo Leandro e Rafael, muitas vezes ela está sem gasolina e os
moradores acabam arcando com esse gasto para que as pessoas possam chegar com mais
rapidez aos hospitais de Porto Velho.
Em relação à educação, os moradores de São Carlos do Jamari são atendidos pela
Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Dias e pela Escola Estadual de Ensino
Médio Professora Juracy Lima Tavares. Rafael, que é professor nas duas escolas, reclama das
condições de funcionamento desses estabelecimentos educacionais. Segundo ele “a estrutura

109

física está legal, as escolas são pequenas mas estão em boas condições. Mas falta melhorar as
bibliotecas, a internet não chega e nem sempre tem merenda para os alunos”. Infelizmente essa
é a realidade de muitas escolas no Brasil.

2.5.2 Reserva Extrativista do Lago Cuniã: de bem com a natureza.

Próximo a São Carlos do Jamari, fica a Reserva Extrativista do Lago do Cuniã. O
exuberante lago é definidor do modo de vida dos moradores. Em períodos de cheia, o acesso
ao lago se dá por uma série de vias fluviais. No verão, época em que o nível dos rios e igarapés
baixam e que os igapós secam, é possível chegar ao Cuniã caminhando por uma trilha de cerca
de 12 quilômetros, que corta a floresta e começa em São Carlos do Jamari. A RESEX do Lago
do Cuniã foi criada por um decreto presidencial em 10 de novembro de 1999, quando tornouse uma unidade de conservação federal do Brasil. No dia 26 de dezembro de 2018, por meio do
decreto 9.638, a reserva foi ampliada e agora soma 74.659 hectares.
Na RESEX do Lago do Cuniã, a economia se baseia na pesca, extrativismo vegetal,
produção de farinha e agricultura para a subsistência. Como acontece em outros lugares, os
frutos do trabalho da comunidade, como o açaí e a castanha-do-brasil são comercializados in
natura com “atravessadores” que, segundo Anderson, morador da RESEX, “se aproveitam da
dificuldade que temos em fazer os nossos produtos chegarem até Porto Velho”. Tendo em vista
essas dificuldades, projetos para fortalecer o beneficiamento dos produtos em questão já estão
sendo organizados e realizados. Há projetos de manejo da pesca que vêm sendo avaliados e
colocados em prática como, por exemplo, o do pirarucu e o manejo do jacaré, organizados pela
cooperativa local (CoopCuniã) de iniciativa própria dos moradores.
Na relação entre povos tradicionais e natureza, o bem estar comum é um ideal a ser
alcançado. A comunidade tem que estar bem, mas a natureza também precisa estar bem. Por
exemplo, no ano de 2013 a própria comunidade decidiu em assembleia fechar completamente
a pesca do pirarucu por quatro anos nos lagos da RESEX, com o objetivo de manutenção da
espécie e visando cuidado com a procriação desta. É importante mencionar que o pirarucu
sempre consistiu em importante fonte de renda para esses trabalhadores. Diz Anderson que “se
a gente continuasse pescando ia acabar com tudo. A natureza é igual a gente, de vez em quando
precisa descansar”. Quando estivemos por lá, Anderson disse que a produção comercializada
é controlada pelo ICMBio e deve estar de acordo com o Plano de Manejo da RESEX.
Anderson ainda nos fala sobre o beneficiamento da carne de jacaré que a cooperativa
local (CoopCuniã) começou a realizar. “Podemos trabalhar com jacaré porque entendemos
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disso. Depois de tanto tempo vivendo aqui, nós aprendemos a manejar o jacaré e não se
machucar”. E quando perguntado de que jeito eles aprenderam, ele responde que “foi com a
experiência”. Hoje os moradores também sofrem problemas com a pesca já que o lago tem
acesso ao rio Madeira.
Os moradores do Cuniã são descendentes de migrantes nordestinos que vieram
trabalhar nos seringais e de índios que habitavam a região, sobretudo os da etnia Mura. Apesar
de ocuparem a região há tanto tempo, no final do século passado a permanência dos moradores
na localidade foi ameaçada quando foi decretada a criação de uma Estação Ecológica, que não
permitiria habitação em sua área. Anderson diz que “meu pai conta que essa foi uma época de
muita luta e que só conseguimos ficar porque o povo estava unido”. Com essa luta pela
permanência no território, parte da Estação Ecológica foi convertida em Reserva Extrativista.
Isso fez com que os moradores se organizassem. Criaram a Associação de Moradores do Cuniã
(ASMOCUN) que, para Anderson, “é um negócio muito bom porque junta todo mundo”.
Figura 10: barco atravessando o Lago Cuniã

Fonte: Núcleo de Apoio a População Ribeirinha da Amazônia

Segundo Anderson, cerca de 90 famílias habitam a reserva, que conta com quatro
comunidades: Pupunhas, Silva Lopes Araújo, Neves e Araçá. Elas estão ligadas por relações
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de parentesco, miscigenação e por relações estabelecidas nos processos de reprodução da vida
material e imaterial.
Há apenas um posto de saúde na comunidade, instalado em uma das poucas
edificações de alvenaria e que, segundo relato de Anderson, o posto não conta com uma equipe
médica fixa, há um revezamento dos trabalhadores. Anderson diz que “vem uma enfermeira e
passa um mês, depois vem outro e passa 40, 50 dias e assim nunca são os mesmos que estão lá,
parece que quando começa um funcionário novo, eles mandam para cá”. Isso deixa a impressão
de que o modelo de assistência em saúde é frágil perante novas configurações governamentais,
o que se agrava em locais onde há maior dificuldade de acesso e se localiza longe dos centros
urbanos – como a comunidade do Cuniã. Ainda segundo Anderson, os medicamentos não são
regularmente repostos, “falta muito remédio, às vezes só tem AS e Dipirona”, diz ele. Nos casos
em que o atendimento médico especializado se faz necessário, como por exemplo em exames
e emergências médicas, é necessário que o paciente seja deslocado para Porto Velho.
No que diz respeito à educação, a Escola Municipal Francisco Braga é a única da
comunidade. A escola oferece aulas para o ensino fundamental, recebendo alunos e alunas do
1º ao 5º ano no período da manhã e, do 6º ao 9º ano, no período da tarde. Esses alunos (6º ao 9º
ano) são parte de um projeto especial da Divisão de Ensino Rural da Secretaria Municipal de
Educação de Porto Velho, denominado Projeto Ribeirinho, que se baseia na proposta da
pedagogia de alternância. Lanchas são responsáveis pelo transporte dos estudantes, visto que
alguns núcleos são distantes da escola. Muitas vezes, isso traz grandes dificuldades para os
discentes porque as lanchas são de uma empresa privada que presta serviço para a Secretaria de
Educação. Anderson diz que “as lanchas vivem quebrando, aí os alunos precisam se amontoar
em outras lanchas, ou os pais têm que largar o serviço para levar os filhos para a escola”.
A comunidade conta com quatorze poços artesianos instalados, sendo que uma parcela
relativamente grande dos moradores utiliza a água do lago. Até poucos anos atrás, não havia
geração e distribuição pública de energia e os moradores dependiam de geradores particulares
que forneciam energia instável. Em 2010, a comunidade passou a ser abastecida pela energia
de uma termelétrica instalada em São Carlos do Jamari, através do programa “Luz para Todos”.
Anderson diz que “a luz é boa, a vida melhorou, mas sempre tem queda de energia”. Segundo
ele isso acontece porque a rede de distribuição tem que passar pelo meio da floresta e, “de vez
em quando, cai um pau nos fios de luz”.
Na comunidade Silva Lopes Araújo localiza-se a Base do ICMBio, na RESEX, onde
há internet via satélite e rede wifi. Mas a maior parte das comunicações entre os moradores se
dá por meio dos alunos da escola e pilotos das lanchas que realizam o transporte escolar.
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2.5.3 Reassentamentos Morrinhos e Santa Rita: comunidades engolidas pelas águas.

No Vale do Madeira, temos (e tínhamos) inúmeras comunidades tradicionais formadas
por seringueiros47 que chegaram tanto no primeiro ciclo da borracha (1879- 1912), quanto no
segundo (1942-1945). Comunidades como Jirau, Engenho Velho, Morrinhos e Vila do
Teotônio se situavam a montante das hidrelétricas e foram “engolidas” pelas águas dos
reservatórios, deixando de existir. Comunidades como São Carlos do Jamari, Nazaré, Calama
e Demarcação, que também são distritos que se compõem de várias pequenas comunidades em
seus entornos e que estão a jusante48 das hidrelétricas, sofrem os efeitos de tal empreendimento.
De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental, realizado para construção das usinas,
cerca de 2.400 ribeirinhos perderam seus territórios devido aos impactos das barragens de Jirau
e Santo Antônio, ambas inauguradas em 2012. O MAB contesta esses números e diz que houve
deslocamentos compulsórios de cerca de cinco mil famílias entre 2008 e 2012, tanto a montante,
quanto a jusante das hidrelétricas. Esta é uma questão central porque a legislação é falha ao
definir quem são as pessoas atingidas pelas barragens. O que se tem como referência para essa
problemática é a lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional
de Segurança de Barragens, mas não define quem são as pessoas atingidas e nem o que se deve
fazer com essas pessoas e seus direitos. Diante desse vazio jurídico, os consórcios empresariais
que construíram as usinas no rio Madeira fizeram a sua própria definição de atingido, o que se
mostrou uma ação extremamente maléfica para os trabalhadores das comunidades ribeirinhas.
Durante a construção das usinas, o MAB já denunciava as falhas da legislação. Em
2011, matéria publicada no site do movimento dizia que:

A inexistência de uma política nacional que garanta os direitos mínimos as famílias
atingidas concede total liberdade para que as empresas construtoras adotem uma
política discriminatória, preconceituosa, injusta e autoritária de tratamento com as
famílias, condicionada apenas a seus interesses lucrativos, a tal ponto que os atingidos
de Rondônia, formados em grande parte por ribeirinhos, pescadores, agricultores e
extrativistas estão sendo remanejados para vilas urbanas sem ter terra, água, acesso
ao rio, trabalho, renda e escolas adequadas. (MAB, 2011).

Um exemplo dessas falhas é o fato de os consórcios construtores considerem como
atingidos apenas os moradores de comunidades a montante das usinas. Mas a observação

47

Em sua maioria, são migrantes nordestinos que se casaram com mulheres de diversas etnias indígenas da região,
fazendo de Rondônia um estado repleto de miscigenação.
48
Jusante e montante são lugares referenciais de um rio pela visão de um observador. A jusante é o lado para onde
se dirige a corrente de água e montante é a parte onde nasce o rio. Por, isso se diz que a foz de um rio é o ponto
mais a jusante deste rio, e a nascente é o seu ponto mais a montante.
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cotidiana, os relatos e pesquisas acadêmicas mostram que os que estão a jusante também sofrem
com dificuldades advindas das construções de barragens. Somente com muita mobilização e
luta, os atingidos pressionaram o poder público que, por meio do Ministério Público Federal
começou a notificar a administração das usinas sobre tais problemas.
Durante esse processo, o MAB não desistiu da luta e criou uma cartilha reivindicando
os direitos para os atingidos. Em 2015, a Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara
dos Deputados, aprovou uma proposta criando a Política Nacional de Direitos das Populações
Atingidas por Barragens (PNAB), que determina a reparação das famílias impactadas pelas
barragens. O texto aprovado teve por base a cartilha que o MAB elaborou. Mas sabemos que
há certa morosidade quando se trata de garantir direitos à classe trabalhadora. Tanto é verdade
que somente em 25 de junho de 2019, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a PNAB
por meio do projeto de lei nº 2788/19. Ainda assim, não significa que os direitos estejam
garantidos, pois o projeto atualmente se encontra no Senado Federal.49 Notemos que a Câmara
dos Deputados aprovou o projeto exatamente 5 meses depois do desastre de Brumadinho, que
deixou 259 pessoas mortas e 11 desaparecidas. A impressão que temos é que foi preciso um
desastre acontecer para que a Câmara dos Deputados lembrasse e se movimentasse em torno
de um projeto que já estava aprovado em uma comissão havia 4 anos.
A partir da construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, houve um processo
de desestruturação social das comunidades e famílias ribeirinhas deslocadas e afetadas pelos
barramentos. Mais da metade desses deslocamentos foi efetuada mediante indenizações ou
cartas de crédito, o que implica no apagamento da memória de comunidades tradicionais. O
MAB, via de regra, se coloca contra as indenizações totais, que são aquelas em que o consócio
construtor das usinas pagou em uma única parcela todo o direito calculado para os moradores.
Segundo Naiara “as pessoas das comunidades nunca lidaram com essa quantia de dinheiro de
uma só vez. Acabam se perdendo com isso”. O que Naiara indica é que muitos moradores
acabam gastando o dinheiro com coisas supérfluas e depois não há mais o que fazer. Augusto
completa dizendo que:

as indenizações totais são uma falácia, um engano, porque muitas vezes a família
recebia sei lá, 80 mil, 90 mil e diziam: ah, está bom. Vamos embora para Porto Velho
e a gente se ajeita lá. Chegando em Porto Velho compravam uma casa com esse
dinheiro e depois fazer o que sem emprego e sem qualificação? Passava-se cinco, seis
meses e essa família via que tinha feito um mal negócio em aceitar a indenização. Mas

49

Em consulta realizada em 21/02/2020 ao site do Senado Federal, vimos que o projeto de lei está na Comissão
de Meio Ambiente aguardando o relatório desta comissão.
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aí, a usina não tem compromisso nenhum mais. (AUGUSTO, entrevista concedida a
Souza, Tiriba e Rodrigues em agosto de 2019).

O MAB defende que os atingidos sejam indenizados em suas benfeitorias e realocados
em territórios que se assemelhem o máximo possível ao território anterior em que os
trabalhadores viviam. Mas em Rondônia, os reassentamentos não estão satisfazendo os critérios
que o MAB pretende. Para Augusto, “o grande problema é que os reassentamentos não
reproduzem os lugares de origem desses trabalhadores. São lugares secos, sem rios, com o solo
impróprio para a agricultura e com o lençol freático contaminado e, portanto com a água
imprópria para o consumo”. Isso representa um cerceamento físico, moral e afetivo das
comunidades, porque dificulta o processo produtivo e quebra o relação de apego e estima que
se tem com o seu território. E para povos e comunidades tradicionais, o modo de vida e o
território são complementares.
Por conta disso, temos os Reassentamentos Santa Rita e Morrinhos, que estão em áreas
contíguas na BR 364. Importantíssima para a história de Rondônia, a BR-364 começa em
Limeira no estado de São Paulo e vai até Mâncio Lima, cidade que fica no extremo oeste do
estado do Acre. Essa rodovia atravessa todo o estado de Rondônia e é de fundamental
importância para o escoamento da produção das regiões Norte e Centro-Oeste do país.´
A entrada para os reassentamentos Santa Rita e Morrinhos está a 50 quilômetros de
Porto Velho-RO para quem vai no sentido de Rio Branco, capital do Acre. O reassentamento
Santa Rita está dividido em 135 lotes de 10 hectares de área de produção e mais 40 hectares de
terra em área de reserva legal em bloco que, segundo Artur “é uma situação que ainda não foi
solucionada”. Em assentamentos regulares do INCRA, é normal que a reserva legal seja parte
do lote, pois a reserva, entre outras coisas, tem a função de fornecer madeira para a família
assentada nos momentos em for preciso. Se a família precisa construir uma cerca ou um curral,
por exemplo, é na reserva do lote que a família encontrará a madeira que precisa. No caso do
Santa Rita e também do Morrinhos, as reservas legais são em áreas distantes dos dois
reassentamentos e, segundo Artur “o tamanho das reservas não está correto”. Isso gera um
empecilho porque a distância entre lotes e reserva gera um custo adicional com o transporte e
o modelo de reserva em bloco traz consigo o problema de não se saber que parte pertence a
qual lote. Artur reclama que “eu posso ir lá, escolher uma madeira e no outro dia um outro
morador dizer que quer aquela madeira”. Ele completa dizendo que “só não sai confusão porque
aqui tentamos resolver tudo na camaradagem”.
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Figura 11: fogão a lenha no reassentamento Morrinhos

Fonte: foto de William Kennedy do Amaral Souza (2019).

No Santa Rita, foram levantadas casas de alvenaria com 100 m² de área construída,
fossa séptica e sumidouro, poço tubular com reservatório de água. As casas têm rede hidráulica
e de energia elétrica instaladas. Há uma escola municipal para o atendimento das crianças e
adolescentes do reassentamento. Também há uma unidade básica de saúde. Mas ressalta-se que
para o bom funcionamento tanto da escola quanto da unidade básica de saúde, a prefeitura de
Porto Velho precisou realizar reformas nos prédios, o que gerou um ônus desnecessário aos
cofres públicos já que o consórcio que administra a usina de Santo Antônio havia assinado
documentos em que se comprometia com a entrega desses equipamentos públicos em plenas
condições para o funcionamento.
O reassentamento Morrinhos tem uma área de 947 hectares dividida em 48 lotes de 10
hectares em média para a produção e 460 hectares para a reserva legal em bloco. Ao contrário
do Santa Rita, que tem a metragem dos lotes bem definida, no Morrinhos há uma variação nas
medidas dos lotes. As famílias do reassentamento Morrinhos utilizam os equipamento públicos
que estão no Santa Rita. Em Morrinhos, também há uma variação no tamanho das casas, sendo
todas menores do que as casas do Santa Rita.
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Durante o processo de instalação das famílias nos reassentamentos, essas variações
nos tamanhos de lotes e de casas foi motivo de muita contestação por parte do MAB,

Existem contradições latentes, como reassentamento onde foram destinadas as
famílias atingidas de 3 a 10 hectares de terras e já em outro reassentamento as famílias
receberam apenas 400 m² e outros existe acordo de receberem 50 hectares. Casas de
50m, 60m 70m e poucas de 100 m², as famílias são atingidas pela mesma barragem,
mas, mesmo assim o tratamento é diferenciado, com direitos desiguais. (MAB, 2011).

E que seguem sendo parte da luta por melhores condições de vida. No caso das casas,
Augusto explica que “o acordado é que as casas seriam do mesmo tamanho, independente da
família que iria ocupar”. Para Naiara, o problema é a necessidade imediata,

você já foi desalojado, está vivendo no ginásio da escola, ou de favor com algum
parente, sem ter um chão para plantar e produzir, vivendo de cesta básica que é
entregue como se fosse esmola, aí quando aparece o seu novo lote e a sua nova casa,
você vai. Mesmo a contragosto você vai. Porque o referencial é a sua situação de
momento. (NAIARA, entrevista concedida a Souza, Tiriba e Rodrigues em agosto de
2019).

Com seu modo simples de se expressar, D. Aline nos presenteia com uma aula de
lógica. Infelizmente, vem de um exemplo maléfico para a classe trabalhadora. Ela diz “até hoje
não entendo porque as casas têm tamanhos diferentes. Aliás eu entendo sim: é mais uma forma
da usina ganhar dinheiro, porque se a casa é menor, gastou menos dinheiro para fazer”.

2.6 Sintetizando até aqui.

Ao recuperar as características de nosso campo de pesquisa e de acordo com a
nomenclatura oficial, estivemos em duas comunidades quilombolas, duas reservas extrativistas,
dois reassentamentos e uma comunidade ribeirinha. Em tese, a nomenclatura oficial, que em
nossa opinião serve apenas para garantir direitos, nem sempre expressa a realidade.
Ressaltamos o que já dissemos na introdução deste trabalho que “a existência de
direitos não significa a sua aplicação. Isso depende da luta que povos e comunidades
tradicionais (e todo e qualquer grupo de trabalhadores) realiza”.
Com exceção dos reassentamentos que não estão nas margens de algum rio, todas as
comunidades da pesquisa são ribeirinhas. Em todas elas, inclusive nos reassentamentos, os
moradores praticam o extrativismo. Outra característica importante é que, nas comunidades que
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estivemos, há associações de moradores que lutam por sua manutenção, organizando a
resistência em vistas ao ataque do empresariado sobre seus territórios.
Essa resistência é feita pela afirmação dos modos de vida, pela insistência em manter
um jeito de realizar o seu “estar no mundo”. É isso que acontece, por exemplo, na comunidade
do Forte Príncipe quando o Exército insiste em revistar os moradores que vão saindo para a
pescaria no rio Guaporé ou quando o Exército exige a identificação de moradores, estudantes e
até professores para entrar na escola que, por ser pública, deve ser de livre acesso. Eles se
deixam revistar, mas não desistem da pescaria. Eles se identificam e não desistem da escola.
Assim eles mandam um recado aos que se contrapõem ao seus modos de vida. Como afirmou
Leila “eles podem tentar mas daqui a gente não sai”. Ou ainda Rafael, em São Carlos do Jamari,
que avisa “nós reconstruímos com nossas próprias forças a comunidade. A enchente não tirou
a gente daqui, ninguém vai tirar”.
Mas enquanto os moradores de São Carlos do Jamari se organizaram e estruturaram
novamente a comunidade, não faltam ações que visam à desestruturação dos modos de vida de
povos e comunidades tradicionais e de sua cultura. Resgatando o que afirmamos no capítulo 1,
a cultura deve ser compreendida como parte integrante do ser humano, resultante da
complexidade crescente das operações de que se mostra capaz no trato com a natureza, e da
luta a que se vê obrigado para manter-se em vida, independentemente de qualquer forma social.
A cultura é o processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo capaz de
realizar. As comunidades resistem, aprendendo cotidianamente com o trabalho, mantendo as
relações econômicas baseadas na cultura, fortalecendo os laços de mutualidade e coletividade,
enfim, lutando pelos seus modos de vida. Faz necessário entendermos o que é modo de vida, e
como essa categoria se liga com à defesa do território.
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Figura 12: Terreno, casa e canteiro na RESEX do rio Cautário

Fonte: foto de William Kennedy do Amaral Souza (2019).

CAPÍTULO III – TRABALHO-EDUCAÇÃO, EXPERIÊNCIA, MODOS DE VIDA E
MODOS DE PRODUÇÃO DA EXISTÊNCIA

eu nasci, me criei e criei a minha família na barranca de um rio. As
outras pessoas aqui do reassentamento também. Todo mundo aqui foi
beradeiro, todo mundo aqui viveu d’agua. Atacaram a gente no nosso
modo de viver. Se não temos o rio, não temos vida.
(D. Aline, Reassentamento Morrinhos, agosto de 2019).

O depoimento de D. Aline é um alerta para entendermos a estratégia do capitalismo
quanto ao avanço sobre o território amazônico. Se o uso explícito de força física para a tomada
de territórios é algo condenado por grande parte da população50 – embora pelos sertões do país
isso continue acontecendo – o uso de estratégias um pouco mais sutis acontecem
continuamente. O cerceamento e as dificuldades impostas aos povos e comunidades
tradicionais que impactam na manutenção do seu modo de vida é uma dessas estratégias sutis,
50

Infelizmente na atual conjuntura o emprego de força física tem sido invocado, estimulado e elogiado por parte
dos governantes de nossa nação. Vejamos o Projeto de Lei 3723/19 que torna menos rigorosas as regras para porte
e posse de armas de fogo.
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logo essas estratégias passam pelo trabalho. Esse capítulo tenta entender a constituição de
uma classe campesina com seu jeito peculiar de estar no mundo, que aqui definimos como
modos de vida. Tendo em conta nossas referências teóricas e empíricas, tentamos explicitar o
que entendemos como definição para essa categoria, que tem nas relações entre trabalhoeducação, na relações econômicas e nas relações culturais a sua base. Além disso, explicitamos
como os modos de vida são importantes para que povos e comunidades tradicionais disputem
a permanência em seus território. Neste capítulo, analisamos entrevistas e trabalho de campo
realizados nas comunidades apresentadas no capítulo anterior e, com o arcabouço teórico do
materialismo histórico, indicamos que a expansão capitalista em Rondônia e na Amazônia se
dá pelas tentativas de desestruturação dos modos de vida.
3.1 Trabalho-educação e formação humana: modos de vida no “fazer-se” do campesinato

A formação da identidade de povos e comunidades tradicionais que compõem o
campesinato amazônico vem ancorada em seus modos de vida que, por seu turno, estão
amparados na relação trabalho-educação, que traz experiência a esses trabalhadores. Isso
porque, como sabemos, a formação dos trabalhadores e trabalhadoras e, consequentemente a
formação de suas identidades, vêm interligadas à produção de sua existência ao longo da
história, o que faz disso um processo educativo. Como sabemos, a origem da educação coincide,
também, com a origem dos seres humanos. O ser humano aprende a produzir sua existência na
interação com a natureza e com outros. Dessa interação, saem saberes validados pela
experiência, que serão transmitidos de geração a geração, reafirmando assim o caráter educativo
desse processo. Nesse sentido, a humanidade é concedida como resultado histórico do trabalho
acumulado pelo ser humano.
Sabemos que Marx (2011a) defende a centralidade do trabalho como elemento de
distinção entre seres humanos e outros animais. Nessa perspectiva, seria por meio do trabalho
– e da forma como se dá o processo de produção da vida material dos seres humanos – que se
desenvolveriam todas as outras formas de manifestação humana. Nesse sentido, ele argumenta
que o trabalho é uma atividade tipicamente humana, porque implica a existência de um projeto
mental que modela uma conduta a ser desenvolvida para se alcançar um objetivo específico.
Ocorre, porém, que só é possível fazer essa distinção a partir do ponto em que se dá início à
produção dos meios de subsistência, ou seja, no momento em que a ação passa a ser realizada
no sentido de atender as suas necessidades cotidianas. O autor acrescenta:
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No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia idealmente na
imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera;
ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui
a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade.
Essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que trabalham,
é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante todo o curso
do trabalho. (MARX, 2011a, p. 211-212).

Assim, entendemos que o elemento que distingue o ser humano dos animais é a sua
capacidade de planejar mentalmente as ações a serem desenvolvidas durante o processo de
trabalho. Tem-se, então, a dimensão de todo um processo em que o ser humano elabora e
executa ações, utilizando sua energia para satisfazer necessidades ou atingir um determinado
fim. Em outras palavras, é a partir do trabalho que homens e mulheres produzem suas vidas e
desenvolvem relações sociais.
Kosik (1976) chama a atenção para a questão da distinção entre o ser humano e os
seres irracionais, enfatizando que somos os únicos detentores de capacidade para produzir a
nossa própria realidade; pois a maneira como homens e mulheres atuam, pensam e percebem o
mundo está intrinsecamente ligada à forma como se dão as relações sociais. Relações essas que
são determinadas pela forma de produção da vida material, ou seja, pela maneira como os seres
humanos trabalham e produzem os meios necessários para a sustentação material das
sociedades. Fundamentado em Marx, para Karel Kosik:

Na base do trabalho, no trabalho e por meio do trabalho o homem criou a si mesmo
não apenas como ser pensante, qualitativamente distinto dos outros animais de
espécies superiores, mas também como único ser do universo, por nós conhecido, que
é capaz de criar a realidade. O homem é parte da natureza e é natureza ele próprio.
Mas é ao mesmo tempo um ser que na natureza, e sobre o fundamento do domínio da
natureza – tanto a “externa” como a própria – cria uma nova realidade, que não é
redutível à realidade natural. (KOSIK, 1976, p.127).

É a consciência moldada por esse agir prático, teórico, poético ou político que vai
impulsionar o ser humano em sua luta para modificar a natureza. A consciência é a capacidade
de representar o ser de modo ideal, de colocar finalidades às ações, de transformar perguntas
em necessidades e de dar respostas a essas necessidades. E isso não seria diferente com os
homens e mulheres que povoam as comunidades tradicionais, afinal, como dizia Gramsci
(1982, p. 18) “seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os
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homens têm na sociedade a função de intelectuais”. E ele continua nos explicando “em qualquer
trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação
técnica, isto é, um mínimo de atividade intelectual criadora” (GRAMSCI, 1982, p. 18).
Então o trabalho, como princípio educativo, é norteador dos processos de humanização
e de atualização histórica do próprio homem, por ser práxis que comporta como um de seus
fundamentos, a integração entre ciência, cultura e trabalho; porém, ao mesmo tempo, o trabalho
na formação histórica do capitalismo impõe limites à emancipação humana.
Portanto, o princípio educativo do trabalho, compreendido dentro do capitalismo,
determinada pelas bases materiais de produção, remete a pensar na sua dupla face: a primeira
contribui para a educação do trabalhador, para que, dessa forma, ele possa reconhecer-se no seu
produto, aprendendo a se organizar, reivindicar seus direitos, desmistificar ideologias, dominar
conteúdo do trabalho, compreender as relações sociais e a função que nela desempenham; a
segunda, o trabalho na formação social do capitalismo, ao se instituir como alienação, reforça
o sentido da adaptação e impõe limites à emancipação humana (SOUZA, 2014).
O princípio educativo do trabalho (GRAMSCI, 1982) vincula-se, então, à própria
forma de ser dos seres humanos. Somos parte da natureza e dependemos dela para reproduzir a
nossa vida. E é pela ação vital do trabalho que os seres humanos transformam a natureza em
meios de vida. Se essa é uma condição imperativa, socializar o princípio do trabalho como
produtor de valores de uso, para manter e reproduzir a vida, é crucial e “educativo”. É dentro
dessa perspectiva que Marx sinaliza a dimensão educativa do trabalho, mesmo quando o
trabalho se dá sob a negatividade das relações de classe existentes no capitalismo.
Na Ideologia Alemã, Marx e Engels (2007, p. 24) asseveram que “a primeira premissa
de toda a história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos humanos vivos”. E, para
que isso ocorra, faz-se necessário que homens e mulheres produzam a sua existência a partir da
satisfação das suas necessidades, tanto materiais quanto imateriais. Os autores complementam:

O primeiro pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, também, de toda a
história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver
para poderem “fazer história”. Mas, da vida, fazem parte, sobretudo comer e beber,
habitação, vestuário e ainda algumas outras coisas. O primeiro ato histórico é,
portanto, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da
própria vida material, e a verdade é que esse é um ato histórico, uma condição
fundamental de toda história, que ainda hoje, tal como há milhares de anos, tem de
ser realizado dia a dia, hora a hora, para ao menos manter os homens vivos. (MARX;
ENGELS, 2007, p. 40-41).
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A história dos povos tradicionais é rica em experiências. Seus fundamentos filosóficos,
econômicos, culturais e ambientais, que substanciam seus modos de vida, se constituem como
fundamentos educativos. Para Toledo e Barrera-Bassols (2015, p. 130), ao contrário do
conhecimento que se baseia em teorias, postulados e leis que se pretendem universais, a
sabedoria popular “baseia-se na experiência concreta e em crenças compartilhadas pelos
indivíduos acerca do mundo que os rodeia, sendo mantida e fortalecida mediante testemunhos”.
Para eles, “tanto os valores como os fatos conformam a unidade de experiência do indivíduo”,
não existindo separação entre mente e matéria: “a intuição, as emoções, os valores morais e
éticos se encontram embebidos na forma de ver as coisas”. Em outras palavras, “a natureza e a
cultura formam parte do mesmo mundo; os fatos e os valores se conectam na forma de ver as
coisas” (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015, p. 131).
Não é novidade dizer que na Amazônia “o saber tradicional é constantemente taxado
como não merecedor de credibilidade”, mas “é exatamente ele que ainda salva vidas no interior
da região e mesmo nas periferias das amazônicas. É também com base nele que grandes
laboratórios desenvolvem suas pesquisas sobre novos medicamentos e produtos” (MARQUES,
2019, p. 283). A Amazônia é uma enorme fonte de riqueza natural, de riqueza biológica. Por
isso laboratórios de pesquisa de grandes indústrias dos ramos farmacêutico, estético e de
alimentos são instalados no coração da floresta. Precisamos ter cuidado já que empresas
transnacionais, utilizando-se da biopirataria ou biogrilagem, (como vimos acima) transformam
os saberes tradicionais em mercadoria (DEL NERO, 2008). Em Forte Príncipe, Gilberto dá o
recado sobre essa preocupação:

A gente para pra ver que essa sabedoria popular se ancora na agricultura, o pessoal
usa muita a questão de datas, a lua o quanto é importante para quem planta. A
sabedoria nas plantas medicinais para fazer tratamentos. Hoje vem pessoas de fora
buscar conhecimento aqui, para fazer tratamento tipo para o câncer e outras doenças,
vem buscar aqui algumas ervas, algumas cascas para fazer o tratamento lá fora. Mas
a gente só repassa o nosso conhecimento para pessoas que nós sabemos a procedência.
Porque acontece muitas vezes de pessoas virem até as comunidades, pegam a
sabedoria da comunidade com alguma planta, algum remédio e transforma isso em
mercadoria e a comunidade não ganha nada com isso. (GILBERTO, entrevista
concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

É importante ressaltar que os conhecimentos que Gilberto indica não foram
repassados pela escola. Referindo-se às relações entre experiência e educação, E. P. Thompson
enfatiza que não é possível desprezar os conhecimentos produzidos fora dos procedimentos
acadêmicos, afinal são eles que ajudam “homens e mulheres a trabalhar nos campos, a construir
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casas, a manter complicadas organizações sociais e, mesmo ocasionalmente, a questionar
eficazmente as conclusões do pensamento acadêmico” (THOMPSON, 1981, p. 17). Mas,
diferentemente da perspectiva de reprodução ampliada do capital, que promove o saque e a
degradação da Amazônia, os povos e comunidades tradicionais sabem que a floresta é local
cujos segredos devem ser desvendados. Mediadas pelo trabalho, as relações entre ser humano
e natureza são de respeito e cumplicidade. Os povos tradicionais conhecem a importância dos
seus saberes, herdados e construídos na vida cotidiana.
Além disso, um saber mais específico também está sendo analisado aqui. É o saber
ambiental dessa população ribeirinha. Para Leff (2001), esse saber conota saberes
marginalizados e subjugados pela centralidade do logos científico. E faz uma crítica dizendo
que as ciências desenvolveram-se, deixando de lado, os seus saberes precursores. Ou seja,
aqueles saberes oriundos das observações de simples fenômenos que ocorriam no cotidiano das
pessoas. Esses fenômenos tão comuns e tão simplórios por muitas vezes foram ignorados. Ao
refletir sobre isso, Thompson nos ensina:

Mas fora dos recintos da universidade, outro tipo de produção de conhecimento se
processa o tempo todo. Concordo em que nem sempre é rigoroso. Não sou indiferente
aos valores intelectuais nem inconsciente da dificuldade de se chegar a eles. Mas devo
lembrar a um filósofo marxista que conhecimentos se formaram, e ainda se formam,
fora dos procedimentos acadêmicos. E tampouco eles têm sido, no teste da prática,
desprezíveis. Ajudaram homens e mulheres a trabalhar os campos, a construir casas,
a manter complicadas organizações sociais, e mesmo, ocasionalmente, a questionar
eficazmente as conclusões do pensamento acadêmico. (THOMPSON, 1981, p. 17).

Ele nos indica que a economia e a cultura andam lado a lado. Para Thompson, (1981)
a religião e os imperativos morais estão inextricavelmente imbricados com as necessidades
econômicas. É isso que nos indicam os modos de vida dos povos e comunidades dos vales do
Guaporé e do Madeira. O respeito aos rios da região (Guaporé, São Domingos, São Miguel,
Cautário, Mamoré, Madeira e Jamari); o respeito aos animais, como o momento certo para a
caça e a pesca, a fim de não exterminar as espécies; o respeito às árvores e à mata, por exemplo,
no momento e o modo para se cortar a seringueira, indicam que os trabalhadores e trabalhadoras
das comunidades participantes da pesquisa sabem que as normas morais e os valores culturais
podem direcionar a sua satisfação econômica.
Como exemplo, para trabalhadores e trabalhadoras das comunidades tradicionais do
Vale do Guaporé, relações político-sociais também são estabelecidas pela religiosidade, já que
durante a Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé há um momento em que as lideranças das
comunidades se reúnem e estabelecem planos para a integração das comunidades, visando ao
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seu fortalecimento para resistir à frente colonizadora que os ameaça. Então o elemento cultural,
a Festa do Divino, é um espaço de relações para além da cultura.
Na organização e realização da Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé, as pessoas
das comunidades decidem coletivamente o trabalho a ser realizado em prol de um evento
grandioso, cujo resultado deve trazer alegria e bem-estar para toda a população do Vale do
Guaporé. Participar da festa é considerado algo central na vida dessas pessoas. O trabalho
empreendido por todo o ano tem metas bem definidas: garantir à reprodução da vida material
com produtos que serão consumidos no dia a dia, a compra de mercadorias necessárias a vida
e, acumular dinheiro e bens para ajudar e participar efetivamente da Festa do Divino. Estamos
entendendo a Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé como um dos enlaces entre economia
e cultura que se manifestam na região. Nas palavras deles:

Eu trabalho o ano todo para uma coisa só: participar da Festa do Divino. É por isso
que eu pego firme no serviço. E não dispenso serviço não. Trabalho na minha roça,
cuido dos meus bois, piloto barco para os turistas que vem pescar.... O que tiver de
fazer eu faço. Sei que trabalhando firme o Divino Espírito Santo vai me permitir
participar da Festa e agradecer as graças recebidas. (Seu OTANIEL, entrevista
concedida a Souza et al, 2015).

Figura 13: Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé.
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Em sentido horário, de cima para baixo e da esquerda para a direita: seu Otaniel preparando bolo de mandioca;
fornada de bolo pronta; café da manhã para os devotos e demais participantes da Festa do Divino; seu Otaniel
cumprimento a função de Mordomo51 em procissão da Festa do Divino.
Fonte: fotos de William Kennedy do Amaral Souza, feitas para o projeto Devoção e fé na Festa do Divino Espírito
Santo do Guaporé, 2015.

Entre as graças recebidas, os devotos colocam a boa colheita, a boa pesca, o bom
serviço do dia a dia. Ao analisar a comunidade de Santo Antônio do Guaporé, o professor e
pesquisador da Universidade Federal de Rondônia, Marco Antônio Teixeira ressalta:

A produção é, então, calculada para atender às necessidades domésticas e ao conjunto
dos eventos tradicionais da comunidade e isto não implica, necessariamente na
formação de excedentes, [...] até mesmo as famílias mais desprovidas de Santo
Antônio reservam parte de seus recursos para determinadas atividades sociais como é
caso da Festa do Divino. (TEIXEIRA, 2004, p. 370).

Precisamos entender que a relação entre economia e cultura sempre foi um ponto chave
para a compreensão das dinâmicas sociais e é essa a chave para compreendermos a produção
da vida no Vale do Guaporé e no Vale do Madeira.
Evidentemente que a relação entre economia e cultura de povos e comunidades
tradicionais é colocada em xeque pelo empresariado capitalista. Esse empresariado quer nos
fazer entender que há uma racionalidade econômica presente em todas as sociedades modernas.
Essa racionalidade se expressa no Homo Economicus, figura criada pela Economia para
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Os Mordomos são membros da Irmandade do Divino Espírito Santo responsáveis pelo acolhimento e romaria
do Divino na Comunidade. São legitimamente sorteados e são eles que indicam as residências que devem ser
visitadas diariamente e os horários de início e encerramento de cada visita. (Diretoria da Irmandade do Senhor
Divino Espírito Santo, 2003, p.7).
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caracterizar o sujeito que utiliza a atividade econômica para atingir sempre os seus próprios
interesses. Todo o seu esforço é para acumular riquezas e, para conseguir tal intento, não se
importa em explorar outros trabalhadores. Segundo o liberalismo e o neoliberalismo, essa é a
figura ideal para a sociedade capitalista. Essa figura, do homem racional na economia, é
totalmente contestável. Nas palavras de Thompson:

Como o capitalismo (ou seja, o “mercado) recriou a natureza humana e as
necessidades humanas, a economia política e seu antagonista revolucionário passaram
a supor que esse homem econômico fosse eterno. Vivemos o fim de um século que
essa ideia precisa ser posta em dúvida. (THOMPSON, 1998, p. 23).

Portanto, a ideia de que havia um homem econômico que pela sua constituição natural
seria racional e contínuo é uma falácia. É o que nos indica Godelier (1969, p. 392) para quem
“a noção de racionalidade reconduz a análise do fundamento da vida social, de sua razão de
ser”. Em um longo e profundo estudo para entender se a economia é racional ou não, ele conclui
que “não há racionalidade em si nem racionalidade absoluta. O racional de hoje pode ser o
irracional de amanhã, o racional de um sociedade pode ser o irracional de outra”.
Ora, o campesinato se caracteriza por manter laços de mutualidade entre os seus. O
camponês quer melhorar de vida, mas não sente a necessidade de explorar os demais
trabalhadores. Aquilo que seria racional para o liberalismo econômico nem sempre o é para as
sociedades camponesas. Há na formação do campesinato um componente ético e moral, quase
sempre com fundo religioso, que indica a ganância como algo ruim, a ser evitado.
Os relatos nos mostram que é assim que acontece nos vales do Guaporé e do Madeira
e de demais regiões de Rondônia e da Amazônia, onde povos e comunidades tradicionais vivem
a sua relação com a mãe terra. E sendo povos e comunidades tradicionais parte da “diversidade
do campesinato” (CARVALHO, 2005), sofrem os ataques do capital.

O camponês, enquanto unidade familiar de produção e de consumo, assim como o
campesinato, enquanto classe social em construção enfrentam desafios fundamentais
para garantir a sua reprodução social numa formação social sob a dominação do modo
de produção capitalista: o camponês, para a afirmação da sua autonomia relativa
perante as diversas frações do capital; o campesinato, para a construção de uma
identidade social que lhe permita constituir-se como classe social e, portanto, como
sujeito social na afirmação de seus interesses de classe. (Costa; Carvalho, 2012, p.
118, grifos nossos).

E como manter uma autonomia relativa se os seus modos de vida são frontalmente
desmantelados? Como resistir às tentativas de desestruturação dos modos de vida? Poderíamos
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dizer que há um desmonte dos modos de vida, mas o verbo desmontar indica algo que pode
voltar a ser montado em suas próprias bases, como um quebra-cabeça. Estamos entendendo que
não é isso que acontece. Infelizmente o ataque aos modos de vida vai direto nas estruturas, nos
alicerces da vida em comunidade, por isso falamos em desestruturação dos modos de vida.
Quando povos e comunidades tradicionais perdem os seus territórios, precisam adentrar novos
espaços sociais e estruturar novamente os seus modos de vida. O grande problema é que já o
fazem em novas bases, geralmente com a interferência do modo de produção capitalista.
Mas, o que são modos de vida? Lembremos que na introdução deste trabalho, nós
partimos da hipótese de que a afirmação dos modos de vida é um elemento de estruturação da
identidade e resistência de povos e comunidades tradicionais frente às dificuldades da vida e
uma condição para sua existência, a qual não pode ser pautada pela lógica dos processos de
sociabilidade do capital. Portanto, se os agentes do modo de produção capitalista conseguem
afetar o modo de vida, consequentemente interferem enfraquecendo a resistência de povos e
comunidades tradicionais ao avanço do capitalismo em seus territórios. Logo, precisamos
entender com clareza a ideia de modos de vida.
Categoria de difícil definição, muitos são os pensadores que falam em modo de vida,
mas definir o que é e a que se relaciona essa categoria é tarefa árdua. Em uma pesquisa simples
no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,
encontramos 26.225 resultados para a expressão modos de vida. Desses, 25.190 são artigos
científicos. O referido portal dispõe de resultados entre os anos de 1988 a 201952.
Evidentemente que a leitura de todos esses trabalhos é algo complexo para ser realizado, mas
em tudo o que conseguimos ler na intenção de construir a tese, a expressão modos de vida
nunca está conceituada. Na imensa maioria dos casos, está relacionada a contextos, situações,
eventos e, sobretudo, a identidades sociais. Por conta disso, é comum encontrarmos a expressão
o modo de vida dos ribeirinhos, o modo de vida dos quilombolas, o modo de vida dos
camponeses e etc. Em um texto cujo ponto central é a discussão sobre as definições do que são
modos de vida, Braga, Fiúza e Remoaldo afirmam:

Todavia, embora as definições de “modo de vida” venham sendo utilizadas com
pertinência teórica e metodológica por autores de renome internacional e nacional,
ainda é grande a imprecisão teórica em torno do mesmo, sendo comum, em muitos
textos científicos o termo não merecer sequer definição acerca do significado que o
autor lhe atribui. (BRAGA, FIÚZA e REMOALDO, 2017, p. 373).
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A pesquisa foi feita em 20 de dezembro de 2019.
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Para esses autores, há uma profusão de termos sinônimos de modos de vida e ainda
uma confusão terminológica com as traduções de textos, sobretudo franceses e norteamericanos, em que aparecem referências a essa categoria. Assim temos concepção de vida,
estilo de vida, forma de vida, gêneros de vida e meios de vida. Na literatura francesa, aparecem
os termos genre de vie e style de vie e na literatura norte-americana aparecem mode of life, way
of life, style of life, livelihoods e lifestyle. Em todos os casos, essa variação de termos não
apresenta definições53.
Podemos discutir alguns exemplos como o de Pessôa (2014), cuja tese de doutorado
tem o seguinte título: Saúde e modos de vida em contextos Amazônicos: Brasil, Peru e Bolívia.
Discutindo temas importantes como globalização e fronteira, ela diz que “os modos de vida
configuram e são configurados no dia a dia, na rotina ordinária onde o extraordinário se imiscui
nos acontecimentos banais” (Pessôa, 2014, p. 52). Nesse caso, há uma indicação das situações
para a formação dos modos de vida. Ela ainda tenta uma definição relacional quando diz que:

A cultura sendo entendida como os modos de vida das pessoas – essas maneiras de
fazer que estruturam o cotidiano e são, ao mesmo tempo, influenciadas por essa
configuração ordinária – nos parece apropriado, portanto, partir da vida cotidiana para
entendermos as relações sociais. (PESSÔA, 2014, p. 56).

Embora relacionando os modos de vida com a cultura, o que em nosso entendimento
é correto, ainda fica a pergunta sobre o que são maneiras de fazer. Mesmo assim, o que há entre
modos de vida e cultura é uma relação e, do jeito que Pessôa afirma, nos deixa a impressão de
totalidade. O que nos faria abandonar o que é natural em nós e sabemos que isso não é possível.
Por conta disso Eagleton diz que “se a cultura realmente se estende a tudo, então parece
desempenhar o mesmo papel que a natureza, e parece-nos tão natural quanto ela”
(EAGLETON, 2011, p. 137).
Mesmo pesquisadores que estão a mais tempo trabalhando, estudando e discutindo
com povos e comunidades tradicionais e com o campesinato como um todo, não
experimentaram uma definição da categoria modos de vida. Talvez porque essa definição não
fosse o essencial em suas pesquisas, ao contrário da tese que apresentamos, em que definir tal
categoria é ponto vital. Mesmo Antonio Carlos Diegues que, junto ao Núcleo de Apoio à
Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras (NUPAUB), tem realizado
O antropólogo francês Bruno Latour trabalha com o conceito de “modos de existência”. Embora nos falte um
maior aprofundamento, a impressão que tivemos é que Latour está preocupado somente com um modo de ver o
mundo, enquanto a nossa tese está preocupada com o modo de ver o mundo e, sobretudo, o modo de agir no
mundo, na relações dos seres humanos com a natureza, mediados pelo trabalho.
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pesquisas importantes para o avanço do conhecimento e do respeito aos modos de vida de povos
e comunidades tradicionais, não tentou uma definição do que vem a ser modo de vida, embora
reconhecendo a importância de se entenderem as relações que o alteram. Constatação que
aparece, por exemplo, no livro Desmatamento e modos de vida na Amazônia, organizado por
ele. Nos processos de ocupação da Amazônia, a alteração do ambiente pela racionalidade do
modo de produção capitalista conduz uma desfiguração dos modos de vida das pessoas que já
estão lá há muito tempo e que, por gerações inteiras, viveram em relação harmônica com a
natureza ao seu redor. Nas palavras de Diegues:

No sul do Pará concentra-se uma problemática que se apresenta complexa ao
conhecimento, provocada pela intervenção de programas governamentais e projetos
de grande magnitude. Na ótica dessas mudanças, impõe-se a percepção de duas
dimensões. A primeira implica em compreender a natureza e o papel desempenhado
pelos processos econômicos que orientem novas formas de ocupação dos territórios e
que respondem pelo crescente desmatamento nessa região. A outra, implica em
identificar como esses impactos incidiram sobre as populações regionais, alterando de
forma significativa seus modos de vida. (DIEGUES, 1999, p. 27).

Diegues reconhece a necessidade de um maior número de pesquisas sobre a relação
que os modos de vida têm com o território, que ele nomeia como ambientes. Além disso, sua
análise indica que povos e comunidades tradicionais sempre estiveram em luta pelo seu lugar
no mundo. Ele diz:

A complexidade da realidade do sul do Pará exige uma contínua reelaboração de
questões e desafios à pesquisa. Uma das problemáticas que parece se impor, diz
respeito ao acompanhamento do debate sobre a articulação entre modos de vida e seus
ambientes. Nessas últimas décadas, aqueles foram certamente alterados na Amazônia,
mas não totalmente subordinados. O exame de inúmeros casos revela como atores
sociais emergem na cena da história pela construção de sua resistência contra a ordem
empresarial que ali se instala. (DIEGUES, 1999, p. 81).

Embora muitas vezes invisibilizada, a resistência sempre existiu. Nos anos 90 do
século passado, trabalhadores organizados em diferentes entidades constituíram uma acirrada
luta pela posse dos territórios. Luta essa que sempre foi rechaçada com muita violência por
parte do empresariado capitalista, tendo o Estado como grande apoiador de suas ações.
Além dos termos relativos à categoria “modo de vida” que nós citamos, nos estudos
sobre povos e comunidades tradicionais e/ou campesinato, também pode aparecer a relação
entre economia e cultura. Em Os Parceiros do Rio Bonito, Antonio Candido indica a ideia de
meios de vida e, ao explicá-la, há indicações dessa relação quando diz “assim os meios de
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subsistência de um grupo não podem ser compreendidos separadamente do conjunto das
“reações culturais”, desenvolvidas sob o estímulo das “necessidades básicas” (CANDIDO,
(2010, p.33).
Gonçalves (2004) afirma que a categoria modo de vida se divide em dois aspectos. O
primeiro relacionado às condições de vida, que correspondem às determinantes e
condicionantes da vida em sociedade. O segundo relacionado ao estilo de vida, cuja
preocupação são as singularidades individuais ou de pequenos grupos, e os hábitos, normas e
valores expressos por esses. Logicamente que os condicionantes se alteram ao longo da história
e o que nos interessa nessa tese é entender a dinâmica, o ritmo e os interesses dessas alterações.
Que as condições materiais mudam, nós já sabemos. Mas, no atual cenário rondoniense e
amazônico como um todo, a alteração das condições de vida de povos e comunidades
tradicionais é uma estratégia do modo de produção capitalista para a tomada de territórios.
Porque os modos de vida estão amparados na vivência, na experiência, na memória e no
costume. Assim Guerra (1993) afirma que “é esta dimensão temporal, de continuidade, que faz
com que os modos de vida sejam entendidos como um conjunto integrado de práticas
articuladas a representações do mundo e a imaginários sociais”. Nesse sentido, na RESEX do
rio Cautário, Roberto nos diz:

o jeito que nós seringueiros vivemos sempre foi assim. Porque esse jeito já vem dos
antigos. Meu pai que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele e assim
veio desde o primeiro que cortou seringa. Claro que as coisas mudam, mas nós temos
um entendimento da natureza que não pode mudar. Cada árvore de seringueira é uma
parte de nós, porque é com o leite de cada árvore que a gente garante o nosso sustento.
Se eu maltrato uma seringueira, eu estou maltratando eu mesmo e a minha história,
meu povo que passou, os seringueiros que viveram antes de mim. (ROBERTO,
entrevista concedida a SOUZA e TIRIBA, 2018).

O que Roberto nos ensina é que o entendimento da necessidade de um bom
relacionamento entre ser humano e a natureza mediada pela experiência está “enraizada” na
consciência de povos e comunidades tradicionais, embora as condições dessa relação mudem
ao longo do tempo. Marx e Engels, ao falarem de meios de vida, já relacionaram tais meios às
mudanças históricas.

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo,
da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir.
Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a
reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma
determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um
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determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos exteriorizam
sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com
o que produzem como também com o modo como produzem. O que os indivíduos
são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. (MARX; ENGELS,
2007, p. 87).

Assim, estamos entendendo que os modos de vida e a auto identificação dos povos e
comunidades tradicionais são delineados pela conjuntura histórica e, por isso, em constante
movimento. Os modos de vida definem a relação das pessoas com o território em que vivem.
Logo, território e modos de vida são categorias que se interligam. O trabalho de campo desta
pesquisa, com as contribuições teóricas de outras pesquisas fundamentadas no materialismo
histórico (Tiriba e Fischer, 2015; Tiriba e Santana, 2017) nos ajudam a formular uma definição
de modo de vida.
Por modos de vida, compreendemos o conjunto de práticas sociais, econômicas e
culturais cotidianas compartilhadas por um determinado grupo social no processo de produção
da vida material e simbólica. Como expressão da cultura, respeito aos costumes, tradições,
valores, crenças e saberes que orientam as normas de convivência na vida familiar, no trabalho
e em âmbito comunitário. Relaciona-se às maneiras de produzir, consumir e distribuir os
frutos do trabalho, tendo em conta as formas de sentir e pensar a vida e o mundo. Os
modos de vida manifestam as relações que homens e mulheres trabalhadoras, mediadas pela
memória coletiva e por experiências vividas e herdadas, estabelecem entre si e com o território
em que produzem sua existência. A afirmação de modos de vida, entendidos como patrimônio
cultural e, ao mesmo tempo, condição de existência humana, é um elemento de resistência e
negação de outros modos de produção da vida social, os quais, de alguma maneira, entrelaçamse em menor ou maior grau, de acordo com as determinações dos contextos históricos de luta
por hegemonia, luta essa que ocorre em todas as esferas da vida social, tendo a política como o
seu epicentro, e da qual nunca nos ausentamos já que, mesmo aqueles que se dizem apolíticos
ou neutros, na prática estão servindo para um determinada ideologia.54Aprofundaremos um
pouco mais essa questão no capítulo 4.
Em Rondônia, os agentes do modo de produção capitalista têm tentado desestruturar
os modos de vida de povos e comunidades tradicionais ao dificultar as maneiras de produzir,
como no exemplo dos reassentamentos Santa Rita e Morrinhos, onde as plantações não

A primeira definição que fizemos do conceito modo de vida está no texto “Culturas do trabalho, educação e
formas não capitalistas de produção da existência: entre quilombolas, castanheiros e seringueiros”, escrito
por mim e por Lia Tiriba, e que foi apresentado no 16º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudo do
Trabalho (ABET), realizado entre 3 e 6 de setembro de 2018, na Universidade Federal da Bahia.
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conseguem dar frutos, com a maioria das espécies morrendo antes da primeira floração. Lá
Artur afirmou que “a terra não é produtiva, o lençol freático está contaminado e com isso as
plantações não vingam.” E ele continua dizendo que “a Santo Antônio sabia disso ou se não
sabia estava errado já, porque tinha que fazer análise do solo antes da gente vir pra cá.”. Esse
descaso é reafirmado por D. Aline, do Reassentamento Morrinhos, que também indica uma
relação do Estado com as empresas capitalistas. Ela diz que “o governo55 deveria saber disso e
cobrar a Santo Antônio. Era obrigação do governo. Mas parece que o governo trabalha mais
para as empresas do que para o povo”.
O modo de produção capitalista tem tentado desestruturar os modos de vida de povos
e comunidades tradicionais quando dificulta as maneiras de consumir, como no exemplo da
comunidade São Carlos do Jamari, onde Rafael e Leandro afirmaram que muitos moradores
da comunidade estão com medo de comer peixes do rio Madeira porque “a construção das
usinas mexeu com o fundo do rio e o mercúrio dos antigos garimpos que já estava assentado
voltou para o meio do rio. Com isso os peixes são contaminados”. Além disso, muitas espécies
que eram base da alimentação dos ribeirinhos não aparecem mais. Leandro afirma que
“dourada e piramutaba ninguém pegou mais. Esses peixes sumiram”.56
Povos e comunidades tradicionais sofrem tentativas de desestruturação dos seus
modos de vida quando são dificultadas as maneiras de distribuir os frutos do trabalho, como
no exemplo da Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, em que os atravessadores
tentam impor o preço na produção do pescado da comunidade. E, muitas vezes, essa tentativa
de imposição vem com a depreciação do trabalho dos moradores da comunidades. Gilberto
relata que:

tem comprador que chega aqui e para tentar comprar o peixe mais barato, ficam
desmerecendo o trabalho da gente dizendo que pescar não é trabalho, é diversão. Eu
digo pra eles: então vem aqui e passa o dia inteiro em uma canoa, pegando sol o dia
todo para ver a diversão. Aqui o pescador vai pro rio e passa o dia todinho, vai de
manhã só chega de noite, as vezes vai no dia e só chega daqui a 3 dias, aí vem o infeliz
sabe Deus de onde, e fala “eu vou pagar R$8,00 pelo kg do teu peixe”. Então pessoal
vem lá de fora e quer botar preço no teu trabalho cara! Dá vontade de pegar o peixe e
com o mesmo peixe mandar o cara embora entendeu? Então isso é desmerecer. Aquela
questão do preconceito que ainda tá ali. “é o coitadinho que se eu der R$ 10 para ele,
ele me dá o peixe. Então vou oferecer aquilo”.
Eu já falei muito assim: o comprador vem aqui e as vezes ele diz “eu vou pagar tanto”.
Eu digo, o cara eu não tô pagando para tu comprar meu peixe! Eu não vou pagar para
Quando D. Pedrina diz “o governo” ela está pode estar se referindo ao Estado brasileiro, já que na tradição oral
da Amazônia chama-se o Estado, o poder público, de “governo”.
56
Para saber mais sobre os impactos ambientais provenientes das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau
consultar: Fearnside, Philip M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais na tomada de
decisões sobre grandes obras. Manaus: Editora do INPA, 2015.
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tu comprar meu peixe, porque quem veio comprar o peixe foi tu, eu não te chamei.
Leva se quiser, o preço é esse, leva se quiser! A gente tem que valorizar isso que é da
nossa comunidade, é a nossa comunidade que precisa disso, bater o pé e dizer olha
isso é o nosso trabalho, a gente vive disso e nós queremos que seja assim.
(GILBERTO, entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

A fala de Gilberto mostra que os moradores das comunidades têm seus artifícios para
lutar contra as mediações do capitalismo. A valorização do seu próprio trabalho é um
mecanismo de defesa de seu modo de vida.
A identificação de modos de vida pressupõe, entre outros elementos, a compreensão
de que, ao trabalhar, produzimos cultura e, ao mesmo tempo, trabalhamos de acordo com uma
determinada cultura, já que “cultura é toda criação humana resultante das relações entre os seres
humanos e deles com a natureza que leva ao estabelecimento de modos de vida” (TARDIN,
2012, p. 180). Em Rondônia, aqueles que conseguem manter os seus territórios lutam para
preservar os seus modos de vida. Sofrem um tipo de violência sutil, que acontece nas relações
cotidianas. E há os casos daqueles que não conseguiram manter os seus lugares.
No caso dos beraderos e beraderas57, a construção das usinas os forçou a aceitar serem
retirados dos seus territórios e, como se não bastasse, os lugares para onde foram remanejados
não oferecem as condições para que o modo de vida seja mantido. Nessa tese, estamos
afirmando que estabelecer um novo modo de vida é a maior dificuldade encontrada para povos
e comunidades tradicionais. Porque o modo de vida está relacionado ao território e à identidade,
e essas são categorias que não se alteram a “toque de caixa”. A mudança de território ou a
transformação das identidades costuma ser traumática e exige da classe trabalhadora um esforço
no sentido de compreender a conjuntura para que as lutas possam ser mantidas. Estamos
entendendo identidade na concepção de Godelier (2012) que a define como “a cristalização no
interior de um indivíduo das relações sociais e culturais no seio das quais ele/ela está
engajado(a) e que ele/ela é levado(a) a reproduzir ou a rejeitar”. Essa definição tem como base
o que Godelier entende por território. Ele diz:

Designa-se por território uma porção da natureza e, portanto, do espaço sobre o qual
uma determinada sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de seus membros
direitos estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à totalidade ou parte de
seus recursos que aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar. (GODELIER,
1989, p. 107)58.

57
58

Expressão usada em Rondônia, sobretudo no vale do Madeira, para designar os ribeirinhos e ribeirinhas.
Este texto está em espanhol. A tradução é de responsabilidade do autor da tese.
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Além dos recursos materiais, o território mantém os laços imateriais e simbólicos dos
trabalhadores e trabalhadoras que ali estão. Como afirma a Comandante Kéli, do Exército
Zapatista de Libertação Nacional e que se tornou referência para Rosset (2009, p. 1), “para os
povos indígenas, camponeses e rurais, a terra e o território não são apenas fontes de trabalho e
de alimentos; são também cultura, comunidade, história, ancestralidade, sonhos, futuro, vida e
mãe natureza”. Estas são características inerentes à cultura camponesa (THOMPSON, 1998),
em que o território exerce fundamental papel na reprodução do modo de vida. Assim, saberes,
conhecimentos, técnicas, valores, memória e identidade estão nos processos de manutenção
territorial. Nesta perspectiva, os territórios de identidade camponesa são entendidos como
territórios de produção, existência, vida, luta e resistência (THOMPSON, 1998).
Também por isso, Thompson afirma que os fenômenos econômicos, sociais e culturais
estão “presos na mesma rede de relações” (THOMPSON, 2001, p. 208). Isso é um indicador da
relação entre economia e cultura, como analisamos no capítulo 1. O trato que povos e
comunidades tradicionais fazem com a natureza é permeado por essa relação. Na Comunidade
Quilombola de Santa Fé, Gomes diz que:

nós precisamos da natureza todos os dias então, precisamos saber usar ela, a natureza
tem um ritual e nós precisamos acompanhar esse ritual. Saber quando pescar, quando
plantar, quando cortar uma árvore, como fazer tudo com a natureza. E não é só saber
quando fazer, temos que saber como fazer. Porque a natureza cobra a gente. Quando
a gente não respeita as regras da natureza, ela não dá para a gente o que a gente precisa.
(GOMES, entrevista concedida a SOUZA, 2019).

Gomes dá um exemplo prático da relação entre economia e cultura em um
questionamento que ele responde com a experiência de quem vivencia isso em seu cotidiano:

porque muitos pescadores vêm de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados
para lá e não conseguem pescar muita coisa? Eles trazem um monte de traia59 (sic),
isca artificial, molinete especial e não pegam muita coisa. Eles esquecem o principal
que é o respeito pelas coisas da natureza, pelo jeito que a gente tem de se colocar com
a natureza. Só quem saber tratar certinho a natureza, vai ganhar alguma coisa em troca.
Se você não respeita o rio na hora de pescar, você não vai pegar peixe. (GOMES,
entrevista concedida a SOUZA, 2019).

Esse bom trato com a natureza é frutífero e garante o “estar no mundo” para esses
trabalhadores. Essa vivência foi estabelecida por meio de uma formação étnica do território,

59

Traia é o modo como os ribeirinhos se referem o conjunto de instrumentos utilizados em uma pescaria. É a
forma coloquial da palavra tralha que por definição é a reunião de objetos com um propósito específico.
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quando aqui em Rondônia se encontraram indígenas brasileiros, indígenas bolivianos que
também já habitavam essas florestas, negros fugidos da escravidão, nordestinos que, por conta
de uma esperança em melhores tempos, abandonaram os seus lugares e vieram se tornar
seringueiros extrativistas. Esse é o fazer-se da classe trabalhadora. Thompson já nos disse que
“a classe é definida pelos homens enquanto vivem a sua própria história e, ao final, essa é sua
única definição” (1987, p. 12). Como já afirmamos no capítulo 2, o desenrolar histórico que o
modo de produção capitalista engendrou por aqui precipitou uma série de fatores que fizeram
com que esses sujeitos viessem para cá e, aqui estabelecidos, passaram por um punhado de
experiências na relação com a natureza, relação mediada pelo trabalho que os conformaram
como parte da classe trabalhadora, em sua fração campesina, na particularidade de povos e
comunidades tradicionais. Essas experiências foram – ainda são e sempre serão – realizadas e
reafirmadas nas relações entre trabalho e educação e entre economia e cultura, corroborando a
assertiva thompsoniana de que a classe é uma formação tanto econômica quanto cultural.
(THOMPSON, 1987).
Nesse movimento de formação dessa parcela da classe trabalhadora aqui em Rondônia,
há de se lembrar que as divisas e fronteiras que conhecemos hoje, nunca fizeram sentido para
as etnias indígenas e para os demais povos que aqui chegaram. Pare esses trabalhadores, os rios
Guaporé e Madeira não são fronteiras, são fonte de vida e lugar de transporte. Falando dos
Chiquitanos, povo da região de Cáceres em Mato Grosso, Silva e Caetano afirmam que:

para além da incoerente fronteira estabelecida, há uma preciosa articulação da vida e
dos arranjos socioculturais que essas comunidades criam e recriam para manter suas
identidades e os laços familiares. Essas estratégias aparecem nas diversas instâncias
da produção ampliada da vida. (SILVA & CAETANO, 2015, p. 160).

Em Rondônia, também foi assim que as coisas aconteceram. O relato histórico nos diz
que essa vivência sempre foi permeada por dificuldades e sofrimentos, mas também trouxe e
ainda traz alegrias e satisfações e, com isso, há um afeto entre o ser humano e o território, que
é confirmado nas palavras de D. Esmeralda da Comunidade Quilombola de Santa Fé, que
afirma “eu gosto tanto do meu cantinho que não consigo passar mais que dois dias lá na cidade.
Aqui eu me sinto bem, aqui eu tenho sossego”. Por isso:

O poder do laço territorial revela que o espaço está investido de valores não apenas
materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e afetivos. É assim que o
território cultural precede o território político e com ainda mais razão precede o espaço
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econômico. (BONNEMAISON e CAMBRÈZY, 1996, apud HAESBAERT, 2004.
p.72).

O que se desprende disso é que o ser humano não pode viver sem território. O território
de cada um de nós é o que nos identifica, dado que é o território que ajuda e condiciona a
construção da identidade. Logicamente que os territórios são passíveis de mudanças e se o
território muda, a identidade há de mudar também. O grande problema é que as identidades têm
sido forjadas pelas determinações do capital, que se dirigem ao processo de desterritorialização.
Em Rondônia e na Amazônia, essas mudanças têm acontecido por conta de ações
forçadas pelo empresariado capitalista que vislumbra o espaço físico dos territórios e seus
recursos naturais como oportunidades de lucros. Como já dissemos, no modo de produção
capitalista, os territórios são objeto de disputa, já que a acumulação de territórios dá ao capital
a possibilidade de exploração. Para o professor e pesquisador Bernardo Mançano Fernandes,
que tem longa trajetória de estudos sobre esse tema, o território é um conceito central na
implantação de políticas públicas e privadas, nos campos, nas cidades e nas florestas,
promovidas pelas transnacionais, governos e movimentos socioterritoriais. São políticas que
formam modelos diferentes de desenvolvimento, causando impactos socioterritoriais, criando
formas de resistências e produzindo constantes conflitualidades. Neste contexto, tanto o
conceito de território, quanto os territórios, passam a ser disputados. Temos, então, disputas
territoriais nos planos material e imaterial (FERNANDES 2005, 2006, 2008a, 2008b, 2008d).

3.2. Perder território, ganhar território: classe, identidade e experiências nas lutas.
Quando a mudança no vínculo que nos une ao território acontece, estamos perante um
processo de desterritorialização que, sinteticamente, pode ser definido como uma perda do
controle das territorialidades pessoais ou coletivas e que acarreta na quebra dos vínculos
econômicos, simbólicos e afetivos. A perda do controle das territorialidades quase sempre vem
com o afastamento dos trabalhadores de seus territórios e depois com a perda efetiva do
território. O afastamento pode ser compulsório ou “facultativo”, entendendo que esse
facultativo está sendo movimentado pelo modo de produção capitalista nos processos de
tentativas de desestruturação dos modos de vida.
Segundo Haesbaert (2014), a desterritorialização pode ser pensada a partir de três
diferentes dimensões, quais sejam, política, econômica e cultural, sendo que a discussão do
tema a partir da dimensão econômica é a menos comum. Desse modo, a concepção de
desterritorialização depende de como definimos o que é território. Ele diz:
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Para uns, por exemplo, desterritorialização está ligada à fragilidade crescente das
fronteiras, especialmente das fronteiras estatais – o território, aí, é sobretudo um
território político. Para outros, desterritorialização está ligada à hibridização cultural
que impede o reconhecimento de identidades claramente definidas - o território aqui
é, antes de tudo, um território simbólico, ou um espaço de referência para a construção
de identidades. (HAESBAERT, 2004, p.35).

No caso amazônico a dimensão econômica da desterritorialização é a que se sobressai,
já que na região “o deslocamento progressivo das frentes de expansão tem sido, na verdade, um
dos modos pelos quais se dá o processo de reprodução ampliada do capital, o da sua expansão
territorial”, (MARTINS, 2019, p. 24). A frente de expansão é tratada como sendo o primeiro
momento de ocupação do espaço, o que se expressa sob a existência de um “suposto” vazio
demográfico e consequentemente um deslocamento da “população civilizada” para estes
espaços (MARTINS, 2019). Infelizmente no ideário social, fomentado pelo discurso capitalista,
essa questão aparece ainda em nossos dias. É o que afirma Porto-Gonçalves:

A ideia da Amazônia como “vazio demográfico se faz presente ainda hoje [...] Essa
ideia autoriza a sua ocupação por não amazônidas, na medida que estaria vazia.
Esvaziada de gente, a Amazônia é Natureza, fonte inesgotável de recursos que
estariam reservados, no futuro, para outrem, quando, aí sim, cumpriria o papel de
redimir nossas sociedades do “atraso” e do subdesenvolvimento. Assim, sendo futuro
a região e suas gentes não são presente e, assim. O ciclo se fecha, pois, o vazio
demográfico nos diz que não há ninguém presente, e a região está reservada no futuro
a outros que vêm de fora. As ideias de “reserva” e de “vazio demográfico” se mostram
assim, coloniais. (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 18).

Desse modo, trabalhadores precarizados, subalternizados em áreas densamente
povoadas, são deslocados para essas terras. Como vimos no capítulo 2, em Rondônia houve três
grandes frentes de expansão. Nos dois ciclos de extração da borracha, em que muitos
nordestinos em situação de penúria foram estimulados a virem para a Amazônia, e o
“povoamento” dos anos 70 e 80 do século passado, em que trabalhadores rurais precarizados
(meeiros, posseiros, grileiros, etc.) do Sul e Sudeste chegaram à Amazônia por conta ações do
INCRA. A frente pioneira imprime a seguinte ideia:

[...] que na fronteira se cria o novo, nova sociabilidade, fundada no mercado e na
contratualidade das relações sociais que [...] convida ou induz à modernização, à
formulação de novas concepções de vida, à mudança social. Ela constitui o ambiente
oposto ao das regiões antigas, esvaziadas de população, rotineiras, tradicionalistas e
mortas. (MARTINS, 2019 p.135, 136).
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Grandes corporações capitalistas pressionam povos e comunidades tradicionais com o
avanço da frente pioneira em seus territórios a fim de auferir lucros. Movimento que
infelizmente se repete em nossa história. Analisando o debate entre antropólogos e geógrafos
acerca das ações do capital na região amazônica, José de Souza Martins afirma que a frente
pioneira é parte da reprodução ampliada do capital já que:

a sua reprodução extensiva e territorial, essencialmente mediante a conversão da terra
em mercadoria e, portanto, em renda capitalizada, como indicava e indica a
proliferação de companhias de terras e negócios imobiliários nas áreas de fronteira
em que a expansão assume essa forma. Nesse sentido, estavam falando de uma das
dimensões da reprodução capitalista do capital. (MARTINS, 2019, p. 137).

Tomemos os nossos exemplos para a análise. Ribeirinhos ou beradeiros perdem o
controle de seus territórios quando são, por exemplo, impedidos de pescar, o que interfere no
seu modo de estar no mundo, no seu modo de vida, modo de viver, como relata Augusto:

algumas comunidades não foram diretamente afetadas pelas usinas, mas sofrem os
impactos indiretos. Nas comunidades que estão próximas aos lagos das usinas há uma
fiscalização sobre os pescadores, tem um perímetro definido para poder pescar. Isso
quer dizer que o subir e descer o rio que era livre, hoje é controlado. Se o morador
está seguindo um cardume de jundiá, que é um peixe que anda muito pelo rio e esse
cardume entra na área definida como parte do lago, o morador precisa parar ali e
deixar o cardume ir embora. As vezes o pescador está aqui e o cardume está ali, uns
cinco metros para frente e ele não pode pescar. (AUGUSTO, entrevista concedida a
SOUZA, TIRIBA e RODRIGUES em agosto de 2019).

Como os trabalhadores entendem essa relação? Como aceitar que não podem navegar
em águas que seus pais e avós navegaram? Pensando com Thompson e o seu conceito de
“economia moral” (1998, p.150), os ribeirinhos e o MAB lutam pela possibilidade de manter
as suas condições de estar no mundo, os seus modos de vida. Ao analisar os motins da fome
que aconteceram na Inglaterra do século XVIII, Thompson diz que a multidão não buscava o
controle da terra ou dos alimentos, mas sim reestabelecer o equilíbrio firmado pelos costumes
e antigas obrigações. No caso do Vale do Madeira, os ribeirinhos querem o acesso total ao rio,
o que sempre lhes foi facultado pelo costume.
Às vezes não são proibidos, mas são cerceados. Na Comunidade Quilombola do Forte
Príncipe da Beira, Gilberto diz que:
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sem mais nem menos o Exército resolve fiscalizar as nossas canoas. Reviram toda a
nossa traia (sic) e depois liberam a gente. E quando a gente volta da pescaria tem nova
revista. O que é isso? Um jeito de dificultar as nossas ações do dia a dia, de atravancar,
de empecilhar o nosso cotidiano. Eles pensam assim: vamos encher o saco desse povo
que assim eles vão embora. Mas nós não vamos. E sabe porque que não vamos?
Porque esse território é nosso e esse é o nosso jeito de viver. (GILBERTO, entrevista
concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Ainda é Gilberto que, reclamando das atuais condições de vida para os trabalhadores
e trabalhadoras e de sua comunidade, sobretudo quanto ao relacionamento com o Exército
Brasileiro que mantém um destacamento no Forte, diz:

Hoje, é a mesma coisa, parece que não mudo nada. Já passou tanto tempo e querem
fazer a mesma coisa com a comunidade. Não respeitam os valores morais, a dignidade
humana. Avançam sobre todos os limites dos direitos humanos. Constrangendo esta
comunidade com todos os tipos de humilhação. (GILBERTO, entrevista concedida a
SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Para a Comunidade Quilombola do Forte do Príncipe da Beira, a fortaleza militar situase entre a memória e a contestação. Memória porque remete à lembrança dos antepassados que
o construíram, e contestação porque a comunidade sofre embargos do Exército Brasileiro. O
Forte legitima as ações militares na região da fronteira e mantém na atualidade uma negociação
de um espaço entre militares e povos e comunidades tradicionais, num convívio nem sempre
harmônico. Ao longo do tempo, a atuação do Destacamento Militar sempre negou o
pertencimento do território para a comunidade.
Embora a Fundação Palmares, em 2005, tenha reconhecido a comunidade enquanto
quilombola, o Exército sempre resistiu a reconhecer a identidade quilombola da comunidade e
seus direitos, sendo a área considerada sobre controle militar. Nas últimas décadas, as famílias
quilombolas têm sofrido constantes pressões, sobretudo tentativas de desestruturação dos seus
modos de vida. O Exército cria dificuldades para a realização das práticas agrícolas, da pesca,
de turismo, a construção e reforma de moradias e o acesso ao porto do Rio Guaporé. 60 Até o
acesso à escola da comunidade é condicionado pelo Exército. Os comandantes do
Destacamento Militar ordenaram a feitura de uma cerca no entorno do Pelotão. Com isso a
escola ficou cercada. Há uma guarita na entrada do Pelotão e, segundo Leila:
60

Sobre as dificuldades no relacionamento entre moradores da comunidade e o Exército é interessante assistir o
documentário Aquarteladas de Marcela Bonfim e Maria Fernanda Ribeiro. Marcela Bonfim também faz
importante trabalho fotográfico com as comunidades ribeirinhas rondonienses. O documentário está disponível
em:
https://amazoniareal.com.br/amazonia-real-lanca-documentario-aquarteladas-sobre-voz-das-mulheres-doquilombo-forte-principe/.
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de repente o comandante resolve que para entrar é preciso se identificar. Imaginem a
chateação. Moradores, alunos, pais de alunos, professores e os outros funcionários da
escola precisam se identificar para ir até a escola. Pelo amor de Deus, todo mundo
sabe quem eu sou, quem é professora da escola, quem é a diretora. Aqui todo mundo
sabe quem são as pessoas da comunidade. Isso é mais uma maneira de perturbar a
nossa vida. (LEILA, entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Figura 14: Vista aérea da Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira. Em vermelho está a cerca que
separa o destacamento militar do Forte e da comunidade. Em amarelo, a escola pública que ficou dentro do
cercamento do Pelotão.

Fonte: Guia Geográfico de Rondônia, com arte do autor da tese.

Em 2012, houve uma proposta do Ministério Público Federal para a realização de um
Termo de Convivência entre os militares e a Comunidade, mas o Exército, além de recusar o
reconhecimento da identidade quilombola da comunidade, não permitiu a entrada do INCRA
para realizar o estudo antropológico. Houve apenas uma proposta de Contratos de Concessão
de Uso Individual, o que a comunidade rejeitou por entender que o espaço é coletivo. Com a
continuação da situação social de conflito, a reivindicação territorial dos quilombolas foi
judicializada, com o Ministério Público Federal movendo uma ação pública contra o Exército
e o INCRA para que fosse realizado o Relatório Territorial de Identificação e Delimitação. Em
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uma de nossas idas a campo, a comunidade estava recebendo uma equipe do INCRA (e na
equipe estava uma antropóloga) para esse intento.
No Vale do Madeira, uma enchente colossal que aconteceu em 2014 trouxe uma série
de consequências negativas para a cidade de Porto Velho e para as comunidades ribeirinhas.
Bairros e comunidades ficaram debaixo d’água por conta das inundações. E muitos afirmaram
que tais inundações são impactos causados pelas usinas61. Para Rafael da Comunidade de São
Carlos do Jamari, “as usinas não conseguiram controlar o volume das águas e foram soltando,
abrindo as comportas. O resultado foi o alagamento total de nossa comunidade e de outras
também”. Nessas condições o modo de vida e a reprodução material e imaterial das
comunidades foi extremamente comprometido. A foto abaixo retrata a fala de Rafael.

Figura 15: Distrito de São Carlos do Jamari totalmente inundado pela cheia do rio Madeira.

Fonte: http://rondoniadigital.com

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2014 no site Amazônia Real diz que “Segundo a Defesa Civil do Porto
Velho, a abertura das comportas das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau tem forçado as inundações em
bairros da capital localizados nas margens do rio Madeira, que sofre grande erosão (desbarrancamentos) devido a
força da águas liberadas pelas represas”.
61
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Lembremos que no processo de desterritorialização está (sempre) implícito o processo
de reterritorialização (HAESBAERT, 2004). Assim, parte dos moradores e moradoras de São
Carlos do Jamari fundaram duas novas comunidades à margem do rio Madeira: Cavalcante e
Bom Será. Haesbaert (2004, p. 16) nos lembra que “O mito da desterritorialização é o mito dos
que imaginam que o homem pode viver sem território, que a sociedade pode existir sem
territorialidade, como se o movimento da destruição de territórios não fosse sempre de algum
modo, sua reconstrução em novas bases”. Ou seja, sem território não conseguimos existir. A
desterritorialização se caracteriza no momento em que as comunidades perdem o controle dos
seus territórios. As reterritorializações têm se caracterizado por serem processos em que o
domínio dos novos territórios tem sido dividido entre trabalhadores e empresas capitalistas.
Embora considerando muito pertinente a análise de Haesbaert sobre tais categorias,
discordamos desse autor quando indica que a vida é um constante movimento de
desterritorialização/reterritorialização. Ora, em nossa pesquisa, os relatos nos dizem que os
trabalhadores das comunidades tradicionais não têm (aqueles que se mantêm em seus
territórios) e não tinham a mínima vontade de deixar os seus espaços. Tomemos como exemplo
os reassentamentos. São novos territórios em que os trabalhadores sentem imensas dificuldades
de adaptação, sobretudo porque não lhes pertence o controle total do território, ou as condições
para esse controle não foram criadas. Artur, do Reassentamento Santa Rita, nos diz que “toda
hora a gente precisa ir lá empresa reclamar de alguma coisa. Reclamar de coisas que deveriam
estar aqui e não foram feitas”. Ou seja, a tomada do território nem sempre finda o movimento
de desestruturação dos modos de vida. Quase sempre, a reterritorialização é controlada para
que esses trabalhadores estejam cada vez mais disponíveis como mão de obra no modo de
produção capitalista.
Então, no modo de produção capitalista, a reterritorialização caracteriza-se por ser
um processo que nem sempre é bem sucedido, do ponto de vista dos moradores das
comunidades, onde o trabalhadores e trabalhadoras precisam se adaptar aos novos territórios.
Esse é um processo complicado porque, como já afirmamos, para além das questões materiais,
o território envolve as questões imateriais. Como disse D. Aline, “a minha maior tristeza é saber
que nunca mais vou poder olhar o rio do meu barranco, do meu porto. Ele não existe mais”62.
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A Geografia trabalha com o conceito de topofilia, que é descrito como sendo "o elo afetivo entre a pessoa e o
lugar ou ambiente físico". Apesar de reconhecer que precisamos aprofundar os estudos desse conceito, a impressão
que temos é que, por ter base na fenomenologia, a topofilia indica uma série de valores emocionais que estabelecem
a relação entre os moradores e os territórios e ancoram a produção imaterial do território. Embora nós também
valorizemos essa questão, a análise que fazemos estipula que a produção imaterial não pode prescindir da produção
material. Por isso falamos em economia e cultura. Sobre topofilia ver: TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da
percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980.
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Podemos inferir que o território nos remete a um espaço físico ao mesmo tempo, objetivo e
subjetivo, onde se manifestam os modos de vida em sua relação com mediações do capital.
Ao avançar sobre os territórios, os “homens-de-negócio” autodeclaram-se
proprietários dos meios de produção da vida, dos rios, dos mares e das florestas, exatamente na
contramão das economias e das culturas dos povos e comunidades tradicionais que,
historicamente, vivem da defesa do Comum, do que é coletivo, comunitário.
Sabemos que o avanço sobre os territórios não é um movimento recente, ele apenas
tem novas formas em nossos dias. Desde a chegada dos europeus ao Brasil, a chamada
Amazônia Legal, que ocupa 61% do território brasileiro, tem sido espaço em que se realizam
saques de bens naturais para acumulação das corporações capitalistas, deixando um prejuízo
ecológico gigantesco, além de um rastro de violência contra seus habitantes. Ao longo da
história, os casos de biopirataria na região são frequentes, sendo notório o caso do cupuaçu, em
que o fruto apareceu associado à empresa japonesa Asahi Foods (FOLHA, 2008). Mas, talvez
o mais danoso foi o caso das seringueiras.
Essas questões estão relacionadas ao avanço da “fronteira”, categoria pertinente para
o nosso estudo já que “o que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir
a fronteira no Brasil é, justamente, a situação de conflito social” (Martins, 2019, p, 133). Nas
fronteiras, os territórios de povos e comunidades tradicionais são alvos dos desmatamentos,
construções de estradas e hidrelétricas. Esse quadro se agravou durante a ditadura (1964-1985)
e segue até nossos dias. Junto a isso, chega a monocultura e a contaminação com agrotóxicos.
Sem falar dos “cercamentos”, apropriações de terras, mortes e ameaças de morte.
Para a análise deste quadro de privatização e mercantilização da natureza, os
referenciais apresentados por Marx nunca foram tão atuais. Paul Burkett, professor de economia
da Universidade de Indiana, explica que, segundo Marx, a acumulação do capital requer, não
apenas força de trabalho para explorar, mas também condições naturais e materiais que
permitem a exploração da força de trabalho e permite que o trabalho excedente seja
materializado e incorporado em mercadorias. Foster (2012) já apontava a enorme contribuição
de Marx para a questão ecológica, sobretudo na teoria da “fenda metabólica”63. Em suma, longe
de ser antiecológica, a análise crítica da valorização capitalista, sobre a qual fala Marx, é
essencial para uma compreensão adequada das crises ambientais contemporâneas. Afinal, Marx
Foster diz que “a partir do trabalho do grande químico alemão Justus Von Liebig, Marx argumentou que ao
transportar alimentos e fibras por centenas e milhares de quilômetros até os novos centros urbanos de produção
industrial, onde as populações iam aumentando de maneira concentrada, o capital acabou por roubar do solo seus
nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, que ao invés de serem retornados para a terra, criavam poluição
nas cidades.” (FOSTER, 2012, p. 90).
63

144

nunca criticou a relação dos seres humanos com a natureza, pelo contrário, é justamente nessa
relação que trabalhadores e trabalhadoras tornam-se humanos. A crítica de Marx recai sobre o
modo de produção capitalista que distorce a naturalidade dessa relação, explorando seres
humanos e natureza até a quase exaustão64. Diz Marx:

Não é a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais, inorgânicas,
do seu metabolismo com a natureza e, em consequência, a sua apropriação da natureza
que precisa de explicação ou é resultado de um processo histórico, mas a separação
entre essas condições inorgânicas da existência humana e essa existência ativa, uma
separação que só está posta por completo na relação entre trabalho assalariado e
capital. (MARX, 2011b, p. 648).

Ou seja, justamente porque no modo de produção capitalista os seres humanos estão
separados da natureza, o planeta apresenta problemas relacionados ao meio ambiente. Por isso
o capitalismo tem sido ecologicamente destrutivo ao longo do tempo, colocando em risco a
própria habitabilidade humana no planeta (Burkett, 2014), ou como nos disse José Luís
Cassupá “estamos chegando em um ponto em que a natureza não encontra forças para se
recuperar. E devemos saber que sem natureza não há possibilidade de vida humana.” (entrevista
concedida a SOUZA, 2019).
Povos e comunidades tradicionais sempre se relacionaram intimamente e de maneira
intensa com a natureza e, em seus territórios, o meio ambiente não sofre da maneira que
acontece nas áreas em que a ganância do capitalismo se mostra mais explicitamente. Ora, a
essência de povos e comunidades tradicionais é a boa relação com a natureza, uma relação que
visa à retirada de recursos, mas não o esgotamento da natureza. Lembremos que a relação entre
ser humano e natureza é um processo de humanização da natureza que coincide com o processo
de naturalização do homem, relação essa mediada pelo trabalho (MARX, 2002). Isso que afirma
Jaime, na Comunidade Quilombola do Forte do Príncipe da Beira, em Rondônia:

aqui a gente tem a farmácia e o mercado encostado de nossas casas. A mata é a nossa
farmácia e o nosso mercado. Se a gente fica doente, tem um monte de remédio na
mata e é na mata que a gente tira a nossa comida também. Mas precisamos respeitar
a mata, não pode entrar de qualquer jeito e ir tirando as coisas. A mata é vida e precisa
ser respeitada. Faz parte da nossa educação, da nossa moral, do nosso caráter, respeitar
tudo e todos. (JAIME, entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).
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Continuando a análise do pensamento de Marx sobre ecologia e natureza, Foster e Burkett lançaram em 2017 o
livro Marx and the Earth: An Anti-critique, pela Haymarket Books de Chicago. Infelizmente ainda não temos uma
edição em língua portuguesa.
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Sobre povos e comunidades tradicionais, Diegues (2001, p. 79) afirma que “sua
relação com a natureza, em muitos casos, é de verdadeira simbiose, e o uso dos recursos naturais
só pode ser entendido dentro de uma lógica mais ampla de reprodução social e cultural, distinta
da existente na sociedade capitalista”. Essa ideia de simbiose está expressa na afirmação de
Leila, moradora da Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, ao dizer que “aqui no
Forte, sem a natureza não somos ninguém”. Podemos generalizar dizendo que nem no Forte,
nem em qualquer outro lugar, conseguiremos viver sem a natureza.
Assim, de forma muito mais explicita do que em cidades e aglomerados urbanos,
povos e comunidades tradicionais estabelecem relações entre o mundo da natureza e o mundo
da cultura, vistos sempre como totalidades vividas e pensadas simultaneamente. Em qualquer
atividade humana, existe um complexo de relações sociais, cuja presença e cuja intervenção
são necessárias para que essa atividade tenha lugar. Esse complexo de relações sociais não é
uniforme, embora o capitalismo tente massificar padrões de comportamento em uma cultura
dominante. Williams reage a isso dizendo que “se estamos afirmando isso, temos de pensar
novamente sobre as fontes daquilo que não é corporativo; nas práticas, experiências,
significados e valores que não são parte da cultura dominante efetiva” (WILLIAMS, 2011, p.
55). Acrescentamos que é importante pensar no processo de miscigenação de povos e
comunidades tradicionais em Rondônia, porque esse foi um processo que trouxe experiências
e, consequentemente, saberes para essa fração do campesinato amazônico.
De um modo geral, a formação multiétnica das comunidades tradicionais do Vale do
Guaporé e do Vale do Madeira traz o indígena como o seu primeiro habitante, tanto no lado
brasileiro quanto no lado boliviano. A esse, somou-se o negro que veio para ter o seu trabalho
explorado na proteção de fronteiras ou na mineração do ouro. Depois vieram contingentes de
migrantes nordestinos e, por último, migrantes de outros pontos do país que nos vales chegaram
e se estabeleceram.
Os que chegaram tiveram sua identidade reconfigurada pela imposição da colonização.
Organizaram-se em espaços de mutualidade, na densa floresta amazônica, primeiro em
quilombos, seguido de vilas, agrupamentos, colocações nos seringais e comunidades
ribeirinhas, unindo-se pela necessidade da sobrevivência, o ideal de liberdade e seus modos de
vida. Historicamente sofrem com as invasões ao seu território, a discriminação e o preconceito.
No artigo “A comunidade indígena”, publicado em 1979, o pensador brasileiro Octavio Ianni
diz que:
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A política de desenvolvimento econômico extensivo, conforme está sendo posta em
prática na Amazônia pela ditadura militar, praticamente não toma em conta qualquer
interesse ou direitos do índio. Tanto a atuação do grileiro, latifundiário, fazendeiro e
empresário, como a do poder estatal, realizam-se como se o índio não tivesse nem
interesse nem direitos; como se fosse simplesmente um obstáculo; ou como se não
existisse. (IANNI, 2004, p. 196).

Há de se lembrar daquele que ficou conhecido como “Relatório Figueiredo”65 em que,
à frente de uma equipe, o então procurador Jader de Figueiredo Correia, em 1967, realizou uma
investigação a pedido do então ministro do Interior, Albuquerque Lima. A expedição percorreu
mais de 16 mil quilômetros, entrevistou agentes do antigo Serviço de Proteção ao Índio e visitou
mais de 130 postos indígenas. Jader de Figueiredo e sua equipe constataram diversos crimes
praticados contra indígenas no país. Além de funcionários do SPI, muitos latifundiários também
praticavam vários tipos de torturas e até matanças de tribos inteiras66. Apesar do tempo passado
desde essa constatação, podemos afirmar que esse processo continua.
Isso acontece por conta de uma “invisibilidade forçada” que povos e comunidades
tradicionais sofrem. Logicamente que as comunidades lutam por reconhecimento. Agora, além
dos indígenas, podemos ver que quilombolas, seringueiros, extrativistas e ribeirinhos, ou todas
essas definições ao mesmo tempo, já que em nossa pesquisa encontramos trabalhadores e
trabalhadoras que partilham de todas essas definições, conseguiram avanços na luta por direitos
sociais e políticas públicas nos últimos anos, sobretudo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2011). Mas, na atual conjuntura, têm cada vez mais os seus direitos ameaçados.
Também por isso, justificamos a necessidade de que pesquisas com o escopo do
materialismo histórico sejam voltadas para a compreensão dos modos de vida de povos e
comunidades tradicionais. Por longo tempo, a antropologia pesquisou sociedades tradicionais
do tipo indígena, deixando “ao relento” comunidades tradicionais que não se encaixavam nesse
tipo ideal (para usar uma nomenclatura weberiana). Portanto, muitas comunidades, que
chamamos de sociedades campesinas amazônicas, ficavam fora dessas pesquisas e padecendo
dessa invisibilidade.
É o que indica Nugent (2006) quando afirma que por serem dificilmente enquadradas
nos referenciais antropológicos e no arquétipo indígena do "bom selvagem", as sociedades
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O relatório completo tem mais de 7 mil páginas e está disponível em: https://www.ufmg.br/brasildoc/temas/5ditadura-militar-e-populacoes-indigenas/5-1-ministerio-do-interior-relatorio-figueiredo/
66
Sobre essa questão, o número 31 da revista Trabalho Necessário traz o artigo Ser trabalhador/a entre povos
indígenas: o relatório Figueiredo sobre trabalhos espúrios em tempos ditatoriais, em que Jane Felipe Beltrão
discute a imposição de regimes de trabalho espúrios ao mundo indígena, tendo por fonte o "Relatório
Figueiredo" que, em tempos ditatoriais, descreve a exposição de povos indígenas a regimes de trabalho que se
contrapõem à sua tradição. Disponível em: https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/27372/15913.
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campesinas amazônicas têm sido ora renegadas (e, portanto, tratadas como invisíveis), ora
retratadas pela literatura antropológica clássica como uma distorção das sociedades indígenas
locais. Além disso, a naturalização ideológica, a a-historicidade que tipifica grande parte da
produção antropológica sobre as populações amazônicas, o tratamento ambíguo da ideologia
racial brasileira, com relação às populações mestiças e, finalmente, a marginalização da
economia dos povos da floresta, em relação ao desenvolvimento econômico nacional, têm
contribuído para o tardio reconhecimento de povos e comunidades tradicionais.
Os dados da nossa pesquisa indicam que em Rondônia essas comunidades são
multiétnicas, com uma intensa miscigenação. Essa composição miscigenada da classe
trabalhadora levou Florestan Fernandes a nos lembrar que “esse dilema liga entre si luta de
classes e luta de raças (uma não esgota a outra e, tampouco, uma não se esgota na outra)”.
(FERNANDES, 2017, p. 84). Ou seja, a condição econômica não se sobrepõe à condição étnica
ou racial, pelo contrário, essas condições se complementam, assim como a relação entre
economia e cultura. Justamente essa multietnicidade é o singular dessa região, é o que traz uma
beleza especial para essa sociedade. Observando a paisagem social do Vale do Guaporé e do
Vale do Madeira, é bastante razoável pensar, como sugere Nugent, que “a inclusividade da
identidade cultural amazônica é generosa”, pois permite as heranças dos indígenas,
quilombolas, nordestinos, sulistas e a associação de diferentes práticas como o criador, o
coletor, o pescador, o agricultor, o produtor de farinha, etc.
Antes de continuarmos nossa análise sobre etnicidade e identidade, ressaltamos que
estamos compreendendo cultura, identidade e território como conceitos de junção para a
construção dos modos de vida. Então, devemos olhar com bastante atenção a luta pelo
reconhecimento da identidade. Se dizemos que as comunidades são multiétnicas, qual o sentido
de ter o reconhecimento enquanto quilombola ou extrativista? Ora, se Estado brasileiro
reconhece direitos específicos para categorias específicas de trabalhadores, nada mais natural
que esses trabalhadores se organizem em torno desse reconhecimento. Mas, sabendo que na
vida cotidiana a identidade pode ser o resultado da miscigenação de raças, etnias e modos de
vida, como afirma Reis da Silva “a identidade PCTs67, ela funciona como uma categoria jurídica
genérica, isto é, como uma identidade legalmente constituída em torno da defesa de interesses
comuns, mas dentro da qual se expressa uma enorme diversidade territorial e identitária” (2019,
p. 7). Portanto identidade pode ser um conceito definidor de direitos, mas nunca um conceito
definidor dos seres humanos. O que define os seres humanos são os modos de vida
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concebidos pelas pessoas em sua relação com a natureza mediada pelo trabalho. Com base
nos costumes, na memória e na experiência, os modos de vida vão sendo “enraizados” na
comunidade, reproduzidos na produção cotidiana da vida material e imaterial e repassados para
as gerações posteriores. Com suas palavras, Anderson, da RESEX Lago do Cuniã, nos explica:

Como que a gente aprende a pescar pirarucu? Pescar pirarucu é uma coisa complicada,
precisa ter paciência. Os índios já pescavam antes e ensinaram para os seringueiros.
Mas eu acho que o mais importante que os índios ensinaram foi a paciência. Os
seringueiros foram aprendendo a ser calmos, pacientes. Meu vô chegou aqui primeiro,
casou com um índia e aprendeu com eles. Meu vô ensinou meu pai, que ensinou para
nós. E isso já faz parte da nossa comunidade. Já é a nossa identidade. O pessoal sempre
fala que a turma do Cuniã é tranquila. (ANDERSON, entrevista concedida a Souza,
Tiriba e Rodrigues em agosto de 2019).

Esse depoimento nos indica que a construção de uma identidade, mediada pelos modos
de vida, passa tanto por aspectos materiais como por aspectos imateriais. Para pescar o pirarucu
não basta arremessar o arpão (aspecto material), é preciso ter paciência (aspecto imaterial) a
fim de que as condições para o arremesso sejam criadas.
Com o advento da pós modernidade, novas concepções de formação de identidade nos
são apresentadas. Como Bogo (2010), afirmamos que as várias e possíveis identidades – de
gênero, de idade, de etnia, de cultura, de subjetividade, vistas pelos pós-modernos como
fundamentais – são compreendidas aqui como particularidades da totalidade, e que muitas vezes
são utilizadas para fomentar o antagonismo entre as pessoas. Com isso, queremos afirmar que
a questão econômica é um ponto importante para a definição das classes, e que deve ser o
elemento catalisador dos trabalhadores e trabalhadoras. Retomando o capítulo 1, em que
explanamos sobre a relação entre o materialismo histórico e a antropologia, bem como sobre a
relação entre economia e cultura, importante destacar que essa ideia – economia como elemento
de junção da classe trabalhadora – já foi enfatizada por Engels há muito tempo. Ao contrário
do que desejam os críticos que acusam o marxismo de ser uma teoria reducionista, ele diz:

[...] o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico, etc.,
repousam sobre o desenvolvimento econômico. Mas todos eles atuam, igualmente,
uns sobre os outros, bem como sobre a base econômica. E isto porque a situação
econômica não é a causa, o único motor, e todo o resto simples ação passiva. Ao
contrário, sempre existe ação recíproca sobre a base da necessidade econômica, que
sempre predomina em última instância. (ENGELS, 1981, p. 231).

Ainda falando dos conceitos de junção, no caso dos povos e comunidades tradicionais
dos vales do Guaporé e do Madeira, a sabedoria validada pela experiência garante a reprodução
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da vida material e imaterial deste povo, consolidando a afirmação de uma identidade e
ampliando a possibilidade de resistência. Assim, é a junção ou a estruturação dos conceitos de
trabalho, educação, economia, cultura, experiência, saberes e identidade que formam os modos
de vida.

Figura 16: conceitos de junção

Para apreendermos o modo de vida na sua materialidade, precisamos compreender os
imbricamentos entre esses conceitos. Precisamos entender que o modo de vida surge pela
realização do trabalho que, para além da economia, é um princípio educativo, agrega saberes e
experiência para essas pessoas. Esta experiência formará a cultura e a identidade destas
comunidades e é isso que trará resistência para a defesa do território.
Thompson diz que é preciso evidenciar a ‘história dos de baixo’ para apreender o
processo histórico. Como ele mesmo diz, “há um sem-número de contextos e situações em que
homens e mulheres, ao se confrontar com as necessidades de sua existência, formulam seus
próprios valores e criam sua cultura própria, intrínsecos ao seu modo de vida” (THOMPSON,
2001, p 200). Assim, não se pode negligenciar o diálogo entre o ser social e a consciência social,
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diálogo que se processa em ambas as direções. “A consciência, seja como cultura não
autoconsciente, ou como mito, ou como ciência, ou lei, ou ideologia articulada, atua de volta
sobre o ser, por sua vez: assim como o ser é pensado, também o pensamento é vivido”
(THOMPSON, 1981, p. 17). É assim que os trabalhadores e trabalhadoras das comunidades
tradicionais formam a sua experiência.
Como afirmamos no capítulo 1, Thompson recusou a infeliz metáfora do edifício,
buscando as evidências empíricas das relações dialéticas entre base e superestrutura. Para ele,
não existe uma ideologia moral pertencente a uma “superestrutura”. E acrescenta: “o que há
são duas coisas que constituem as duas faces de uma mesma moeda”. (THOMPSON, 1979,
p.315). Assim como Thompson, nós devemos sempre partir da tradição crítica marxista, com o
propósito de refletir sobre os modos com o ser humano está imbricado às relações de produção,
mas também e, sobretudo, ao modo como estas experiências materiais se moldam em formas
culturais. Ao mesmo tempo, as formas culturais vão se plasmando nas experiências materiais
em um movimento de retroalimentação. Assim que entendemos a categoria modos de vida.
A análise marxista deve sempre levar em conta a ideia de movimento, “pois enquanto
uma determinada fase do desenvolvimento da produção pode ser descoberta e especificada por
meio da análise, ela nunca é, na prática, uniforme ou estática” (WILLIAMS, 2011, p. 46). A
partir da leitura do marxismo, Thompson destacava que, nas sociedades modernas, as relações
de produção encontram expressão na formação e luta das classes. A questão estava então no
modo como se definem as classes. Para Thompson:

(...) classe não é, como gostariam alguns sociólogos, uma categoria estática: tais e tais
pessoas situadas nesta ou naquela relação com os meios de produção, mensuráveis em
termos positivistas ou quantitativos. Classe, na tradição marxista, é (ou deve ser) uma
categoria histórica descritiva de pessoas numa relação no decurso do tempo e das
maneiras pelas quais se tornam conscientes de suas relações, como se separam, unem,
entram em conflito, formam instituições e transmitem valores de modo classista.
(THOMPSON, 1981, p. 260).

Em Rondônia, povos e comunidades tradicionais estão na “feitura da classe”, à medida
em que, ao serem incomodados pelo modo de produção capitalista, ao verem o assédio sobre
os seus territórios e, ao sentirem que se não se unirem para a luta, a vida tornar-se muito mais
difícil. Artur resume isso ao dizer que “nós estamos unidos e passamos muitas dificuldades.
Imagina lutar sozinho? A Santo Antônio teria engolido (sic) nós”. A união estabelecida entre
os moradores dos reassentamentos foi impulsionada pelo avanço dos emissários das empresas
que administram as usinas, em suas casas, em suas propriedades. Em mais um exemplo de que
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a experiência que vem da vivência dos eventos contribui decisivamente para a formação dos
saberes. Dona Aline, que mora no Reassentamento Morrinhos, nos diz que “quando eu avistei
aqueles sujeitos engomadinhos vindo na direção da minha casa, eu já imaginei que coisas ruins
aconteceriam. Sujeitos engomadinhos sempre trazem negócios ruins. Por isso são assim
engomadinhos, roupinha bem passada, sapatinho lustrado, querem impressionar na aparência
porque vão tentar nos engambelar”. Ao que Artur, do Reassentamento Santa Rita, acrescenta
dizendo que “lá no Joana D’Arc a galera já estava meio que dispersa, cada um se virando no
seu lote e a união era pouca. Quando deu o problema com a Santo Antônio, todo mundo correu
para se unir, até quem nunca tinha participado da Associação, correu para ficar sócio”. Esse
depoimento corrobora a afirmação de Thompson (1987, p. 10) quando, ao evidenciar o
surgimento das classes, diz que “a classe acontece quando alguns homens, como resultado de
experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus
interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem)
dos seus”. Ressaltamos que, assim como Thompson, o nosso entendimento de classe vai além
da esfera produtiva, da produção de mercadorias.
Em 2019, o pensador boliviano Álvaro Garcia Linera (até pouco tempo ele era o vicepresidente do país andino) concedeu uma entrevista para o professor Marcello Musto e afirmou
que “o problema para a esquerda tradicional é que confundiu o conceito de “condição
proletária” com uma forma histórica específica de trabalho assalariado”. Não queremos incorrer
no mesmo erro da esquerda tradicional. Assim entendemos que classe trabalhadora é o coletivo
que se sofre a exploração do modo de produção capitalista, independentemente de que essa
exploração aconteça, por exemplo, na grande indústria ou na produção realizada por uma
pequena oficina de costura que faz peças de roupas para as grandes marcas ou ainda na extração
da castanha-do-brasil, realizada por indígenas na Amazônia e que são forçados a vendê-la para
comerciantes gananciosos. Diz Linera:

Classes, identidades, coletivos mobilizados não são abstrações: são formas de
experiência coletiva no mundo, construídas em larga escala. Tal como assumiram
formas pontuais há cem anos, fazem-no agora de novo através de caminhos e de
causas imprevistas e por vezes surpreendentes e muito diferentes das do passado. Não
devemos confundir o conceito de classe social — uma maneira de classificar
estatisticamente a população com base na sua propriedade, recursos, acesso à riqueza,
etc. — com as formas atuais como elas se juntam através de afinidades eletivas, locais
de residência, problemas comuns e características culturais. Este é o verdadeiro
movimento da construção mobilizada de classes, que apenas coincide
excecionalmente com as convergências exibidas nos dados. (LINERA, 2019).
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Quando Thompson fala em “articular os interesses”, entendemos que essas ações
podem vir a ter maiores resultados quando os movimentos sociais estão envolvidos na luta,
justamente porque parte das tarefas dos movimentos sociais é a análise de conjuntura e a
sistematização das ações. Em Rondônia, sobretudo no caso dos reassentamentos, a participação
do MAB foi fundamental para a organização da luta e dos embates frente aos consórcios donos
das usinas. Artur afirma que “sem o apoio do MAB não teríamos conseguido metade do que
conseguimos. E poderíamos ter conseguido mais se todos se unissem”. Infelizmente muitos
preferiram acordos individuais em detrimento da luta coletiva. Segundo Augusto, o MAB
estima que 40% dos atingidos optaram pelo ressarcimento em dinheiro, realizando acordos
individuais com as empresas. É um enfraquecimento da luta. Reclamando disso, Naiara diz
que “é duro né. Muita gente não entende que a saída é coletiva. Depende muito de como a
pessoa foi criada, como vive a vida, como reage às situações de aperto. Uns reagem pensando
na sua família, nos vizinhos, nos parentes. Outros pensam somente neles mesmo”. E Augusto
completa dizendo que “mas é assim que a gente forma a classe. Um vem junto, outro não vem,
depois resolve vir para a luta. Importante é fazer o maior número possível de moradores
entender que precisamos lutar juntos”. É justamente assim que Thompson enxerga o surgimento
da classe. Diz ele “a classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas
relações de produção e segundo a experiência de suas situações determinadas, no interior do
conjunto de suas relações sociais” (2001, p. 277).
Sendo assim, acreditamos ser interessante entendermos a categoria sociabilidade,
incorporada, sobretudo, nos trabalhos de José de Souza Martins. Esta é uma das categorias que
poderão nos ajudar a entender a lógica do modo de vida de povos e comunidades tradicionais.
Para Martins (2000), a sociabilidade reside no fato de que trabalhadores e trabalhadoras
precisam de contatos e interações sociais a todo momento em seu dia a dia. Portanto, o cotidiano
é a mediação que edifica as grandes construções históricas e que levam adiante a humanização
do homem. A história é vivida e decifrada no cotidiano. Para Agnes Heller (1991), a vida
cotidiana é a vida de todo homem (e logicamente de toda mulher). As atitudes diárias das
pessoas constituem o dado primeiro enquanto início de qualquer práxis. Portanto, não se pode
compreender o desenvolvimento histórico e econômico da sociedade sem se considerar a
heterogeneidade das ações e reações humanas na esfera cotidiana. Falando sobre essa interação
cotidiana Martins explica que:

Se nos fosse possível observar o processo interativo em câmara lenta, poderíamos
perceber o complexo movimento, o complicado vaivém da imaginação, interpretação,
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reformulação, reinterpretação, e assim sucessivamente, que articula cada fragmentário
momento da relação entre uma pessoa e outra e, mesmo, entre cada pessoa e o
conjunto de anônimos que constituem a base de referência da sociabilidade moderna.
(MARTINS, 2000, p. 60).

Nas comunidades de nossa pesquisa, o que articula essas relações são a reciprocidade, a
mutualidade, o sentimento de pertencimento a uma coletividade. Evidenciamos elementos da
cultura do trabalho que indicam modos de vida regidos pela cooperação e pela reciprocidade
no âmbito da comunidade. Embora nem todos os processos de trabalho sejam coletivos, no
sentido de que todos estão trabalhando juntos ao mesmo tempo, as relações de convivência são
de mutualidade. Assim como Martins, queremos compreender como o fazer histórico e o
cotidiano se relacionam e, pensando em nossa pesquisa, como a resistência e a resiliência de
povos e comunidades tradicionais são reforçadas pelos modos de vida durante as relações
sociais cotidianas. Afinal a vida cotidiana é, dialeticamente, o lugar da dominação e da rebeldia
ou da revolução (HELLER, 1991). Mais importante é que, ao privilegiar a vida cotidiana como
lugar onde a sociedade adquire existência concreta, Heller redefine o lugar onde se dão as
transformações sociais.
Mas precisamos explicar a forma como estamos entendendo o termo resiliência. Em
sua origem, o termo resiliência vem da Física e significa a propriedade que alguns corpos
apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica.
Não estamos pensando nesse sentido. Já falamos em desestruturação por conta disso. Em nossa
pesquisa, as mediações do modo de produção capitalista tentam desestruturar as comunidades
para depois as reestruturá-las em novas bases. Estamos incorporando a ideia de resiliência no
sentido figurado, qual seja, a capacidade de se recobrar ou se adaptar à má sorte ou às
mudanças. E incorporamos essa ideia com ressalvas, pois as falas de nossa pesquisa mostram
o alto o preço econômico e psicológico, que é cobrado dos trabalhadores e trabalhadoras dessas
comunidades. Esses dissabores precisam ser incorporados de maneira que as experiências
advindas desses traumas e rupturas se transformem em saberes que deverão impulsionar a luta
pela sustentação dos modos de vida. Como afirmou Tiriba:

É ao longo do processo de trabalho e de outras instancias de produção de sua
existência que o grupo de trabalhadores elabora suas perguntas, busca suas respostas,
volta a reelaborar as perguntas, confrontando cotidianamente as condições objetivas
do mundo vivido com o mundo sonhado. (TIRIBA, 2001, p. 219).

Ou seja, é na sociabilidade cotidiana que os trabalhadores e trabalhadoras resolvem os
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seus problemas diários, pensam os processos de melhoria para as suas vidas e estabelecem
modelos de cooperação para o enfrentamento aos agentes do capital. No caso de povos e
comunidades tradicionais, a sociabilidade é fortalecida pelas relações de parentesco e
compadrio. Como disse Godelier:

em nenhum lugar as relações de parentesco nem a família foram capazes de servir de
fundamento e de fundação para uma sociedade, se bem que em todo lugar as relações
de parentesco e as formas de família sejam componentes essenciais da vida social.
(GODELIER, 2012, p. 43).

São essas relações sociais que formam o alicerce das relações culturais, ou seja, ao se
relacionarem socialmente, os homens formam o arcabouço da cultura. Por outro lado, as
relações culturais irão pautar as relações sociais. Em nossa pesquisa, isso fica visível, por
exemplo, quando esses trabalhadores usam a “troca de iscas”. Esse artificio consiste no fato de
um ribeirinho pegar parte de suas iscas e trocar com outro ribeirinho que encontra pelo rio.
Mesmo que as iscas sejam equivalentes, sejam a mesma espécie de isca, é de bom tom trocar
um pouco. Segundo Jaime, “ao trocar iscas eu estou dizendo ao meu amigo que desejo a ele
uma boa pescaria. Se não troco iscas é porque não gosto daquela pessoa”. Relembremos Marcel
Mauss com a teoria da dádiva:

A vida material e moral, a troca, nele funcionam de uma forma desinteressada e
obrigatória ao mesmo tempo. Ademais, essa obrigação se exprime de maneira mítica,
imaginária ou, se quiserem, simbólica e coletiva: ela assume o aspecto do interesse
ligado às coisas trocadas: essas jamais se separam completamente de quem as troca;
a comunhão e a aliança que elas estabelecem são relativamente indissolúveis. Com
efeito, esse símbolo da vida social – a permanência da influência das coisas trocadas
- apenas traduz bastante diretamente a maneira pela qual os subgrupos dessas
sociedades, [...] estão constantemente imbricados uns nos outros, e sentem que se
devem tudo. (MAUSS, 2003, p. 232).

É assim que vimos acontecer nos vales do Guaporé e do Madeira. Cada trabalhador e
cada trabalhadora sentem que devem à comunidade, ao coletivo. O sentimento dessas pessoas
é que a vida só é possível porque há o coletivo. D. Aline resume esse sentimento em uma frase.
Ela diz “eu só consigo resistir porque tenho o MAB comigo”. Ou seja, esse sentimento de
pertencimento a uma coletividade, a uma luta coletiva é vital para que povos e comunidades
tradicionais mantenham-se firmes com seus modos de vida.
Ao retomar a análise que Mauss fez, dizia que “se coisas são dadas e retribuídas, é
porque se dão e se retribuem respeitos, podemos dizer cortesias”. (MAUSS, 2003, p. 263). E
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entre povos e comunidades tradicionais o respeito pode e deve ser expressado por meio das
ações. Mais do que palavras, são as ações que demonstram que povos e comunidades
tradicionais mantêm respeito entre si e pela natureza. Essa questão tem um caráter coletivo,
mas precisa estar muito bem assentada em cada um. Godelier nos explica:

As relações sociais não existem somente entre os indivíduos e os grupos, eles existem
ao mesmo tempo em cada um dos indivíduos e dos grupos envolvidos nessas relações.
Essa parte das relações sociais que existe no interior dos indivíduos é o que eu chamo
de armadura “ideal e subjetiva”, que não é feita unicamente de representações, mas
também de princípios de ações e interdições. (GODELIER, 2012, p. 48).

Essa afirmação poderia levantar uma dúvida sobre o propósito de Godelier, pois deixa
a impressão de que essa “armadura” seria inata aos sujeitos. De modo algum devemos entender
assim. O que Godelier nos indica é um complemento para a premissa marxiana sobre a
importância da coletividade. Na Ideologia Alemã, Marx e Engels afirmam que “é somente na
comunidade [com outros que cada] indivíduo tem os meios de desenvolver suas faculdades em
todos os sentidos; somente na comunidade, portanto, a liberdade pessoal torna-se possível”
(2007, p. 64). Povos e comunidades tradicionais partem da ideia de coletividade para a luta pelo
Comum, sendo esse conceito a base para os modos de vida. E essa ideia vem da experiência
que povos e comunidades tradicionais passam ao longo do tempo em um contexto de
exploração que vai desaguar em resistências e lutas cotidianas. Exploração ampliada na atual
conjuntura. Para Dardot e Laval:

Com o auxílio diligente do Estado, a acumulação ilimitada do capital comanda de
maneira cada vez mais imperativa e veloz, a transformação das sociedades, das
relações sociais e da subjetividade. Estamos na época do cosmocapitalismo, no qual,
muito além da esfera do trabalho, as instituições, as atividades, os tempos de vida são
submetidos a uma lógica normativa geral que os remodela e reorienta conforme os
ritmos e objetivos da acumulação do capital. (DARDOT e LAVAL, 2017, p.12).

A luta pelo Comum é a luta contra esse modelo. O Comum é o fio condutor que,
orientando as ligações entre economia-cultura e se abastecendo dos saberes que vêm pela
relação trabalho-educação, estipula os modos de vida em terras, águas e territórios dessas
comunidades. Segundo Dardot e Laval (2017, p. 25), isso acontece porque o Comum implica
sempre certa obrigação de reciprocidade. [...]. Deduz-se disso que o termo “comum” é
particularmente apto a designar o princípio político da obrigação para todos os que estejam
engajados numa mesma atividade.
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Ora, os relatos de nossa pesquisa indicam que essas comunidades sempre se
mantiveram pelos princípios de mutualidade e coletividade. Ao viver em permanente disputa
pelos territórios, as experiências acumuladas encorajaram esses trabalhadores a se organizarem
na luta pelo Comum. Para povos e comunidades tradicionais, o Comum é a terra onde vivem e
plantam, o rio onde pescam, as castanheiras, os açaizeiros, e etc. Para eles, não faz sentido
certas cercas, muros e divisões. Na comunidade do Forte Príncipe da Beira, Leila explica um
pouco sobre o Comum:

Nós não temos cercas entre nós, para separar o que é meu, o que é dele, o que é de
outra pessoa. Não precisamos de cercas para isso. Nós temos juízo e respeito. As
cercas servem para os animais justamente porque eles não tem juízo. Temos juízo para
não pegar nada que seja da individualidade do outro. Um tênis por exemplo, isso é da
individualidade. A manga, a goiaba é da coletividade. O Guaporé é de todos, você
pesca onde quiser. Só não pode atrapalhar os outros que estão pescando. As nossas
roças não tem cerca, não tem muro. Cada família tem o seu lugar de plantar que, ao
longo desse tempo foi ficando para aquela família. Assim é com o castanhal, com a
mata. Cada família tem um pedaço de mata que ficou para ela pelo uso dos antigos,
pelo costume. (LEILA, entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Thompson (1998, p. 105) nos lembra dos “direitos estabelecidos pelos costumes”. É assim que
os moradores da Comunidade Quilombola de Forte Príncipe definem os lugares em que vão realizar a
sua produção material e imaterial da vida.
A fala de Leila nos remete a outra concepção do uso da memória. Enquanto na agitação dos
grandes centros urbanos, a memória é algo que a maioria das pessoas nem se dá conta que existe, nas
comunidades tradicionais a memória é a base que mantém a coletividade em harmonia. Para José de
Souza Martins, a importância da memória está no fato que ela nos fala justamente de relações e
concepções sociais antigas, que perduram no tempo de hoje. A memória das experiências
passadas aparece nos gestos, nos ritos, nos gostos, nos ritmos, no espiritual. E isso nem sempre
é registrado na documentação escrita. Sobretudo quando a população é considerada marginal
ao sistema, o que ocorre com os pobres e oprimidos históricos (2019, p. 130). Desse modo, para
povos e comunidades tradicionais, a memória é central. Victor Toledo e Narciso BarreraBassols também afirmam isso e indicam a importância da memória para povos e comunidades
tradicionais e, por consequência, para o planeta.

A memória da espécie humana é, pelo menos, tripla: genética, linguística e cognitiva,
e se expressa na variedade e genes, línguas e saberes. As memórias genética e
linguística guardam o registro da expansão dos seres humanos pelos diferentes
hábitats do planeta, um processo de colonização de territórios que levou várias
dezenas de milhares de anos. A memória cognitiva, a menos explorada, revela as
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maneiras como as sociedades humanas foram se adaptando a cada uma das condições
desses hábitats. Essa memória é biocultural e vem sendo mantida pelos 7.000 povos
tradicionais, indígenas ou originários que hoje existem, subsistem e persistem.
(TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2015, p. 19).

A tríade formada por memória, experiência e saberes sustentam a ideia de coletividade,
do que é Comum. Se alguma contradição ameaça esse Comum, uma luta deverá ser realizada.
Thompson (2001, p. 262) dizia que a contradição aparece quando há um conflito entre o “modo
de viver” e as normas de uma comunidade, e o “modo de viver” e as normas da sociedade
envolvente. Às vezes, as contradições se tornam extremamente dramáticas.
Na pesquisa que aqui apresentamos, essa questão se apresenta mais fortemente nos
reassentamentos. Porque o reassentamento revela o acirramento da contradição a um ponto que
só resta a ruptura, com os moradores das comunidades sofrendo os maiores impactos dessa
cisão. E o que torna essa questão tão dramática é o espaço de tempo em que a ruptura acontece.
No caso rondoniense, os estudos de inventário e viabilidade das usinas de Santo Antônio e Jirau
aconteceram entre os anos de 2001 e 2006, as construções começaram em 2008 e o início do
funcionamento das usinas se deu em 2012. Em pouco mais de uma década, desestruturaram-se
e romperam-se modos de vida que foram gestados durante cerca de 150 anos – considerando a
chegada de migrantes internos no primeiro ciclo da borracha – ou há muito mais tempo, se
levarmos em conta que os migrantes se misturaram aos indígenas locais na estruturação de seus
modos de vida. A desestruturação vai provocar a classe trabalhadora no sentido de que as
experiências e saberes acumulados ao longo dos anos precisam amparar a luta pelo Comum,
que é o mote para a manutenção dos modos de vida de povos e comunidades tradicionais.
Para Dardot e Laval (2017, p. 16), “termo central da alternativa ao neoliberalismo, o
Comum tornou-se princípio efetivo dos combates e movimentos que há duas décadas resistem
à dinâmica do capital e conduzem a formas originais de ação e discurso”. Talvez o conceito não
seja definido pelos povos tradicionais, mas a ideia já foi incorporada na vida dessas
comunidades há muito tempo. Quando há ataques mais veementes à capacidade de reprodução
de sua classe, os trabalhadores se organizam para compreender com mais clareza o mundo ao
seu redor e, com isso, estar melhor preparados para os enfrentamentos contra os agentes do
modo de produção capitalista.
Sobre o que falamos na introdução deste trabalho, e estamos defendendo como tese,
os modos de vida são parte central da resistência de povos e comunidades tradicionais ao avanço
do modo de produção capitalista sobre os seus territórios. Logo, aos olhos do Capital,
desestruturar os modos de vida atacando as condições de produção da vida material e imaterial
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é central para o projeto de tomada de territórios, seja para a exploração de recursos naturais
(principalmente madeira), para a produção de commodities (sobretudo soja) ou para a
mineração que, no caso rondoniense, tem como base a extração de cassiterita.
Figura 17: em agosto de 2019, ruralistas convocaram o “dia do fogo”. Ao fundo, o sol vermelho por conta de
fumaça das queimadas. Em primeiro plano a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio.

Fonte: Foto de William Kennedy do Amaral Souza (2019).

CAPÍTULO IV – TENTATIVAS DE DESESTRUTURAÇÃO DO MODO DE VIDA
COMO ESTRATÉGIA PARA A EXPANSÃO CAPITALISTA EM RONDÔNIA
Com a chegada das hidrelétricas aqui, aí ficou tudo difícil pra gente.
Porque a gente plantava, hoje em dia a gente não pode mais plantar
mais. A Brasileira antes da hidrelétrica era uma comunidade que era
uma comunidade pequena, tava crescendo, mas tinha uma quantidade
de 80 família e todo mundo vivia da agricultura, trabalhava e todo
mundo sobrevivia da agricultura e hoje não dá mais pra sobreviver da
agricultura. O peixe antes tinha peixe e hoje não tem mais. O pouco que
tem tá contaminado, tem muitas pessoas que come e começa a passar
mal. (Alcinei Silva dos Santos, comunidade Brasileira, baixo Madeira.
Entrevista concedida para o Projeto Nova Cartografia Social da
Amazônia).

A fala de Alcinei deixa evidente a situação de precariedade que povos e comunidades
tradicionais são impelidos por conta das ações do empresariado capitalista que busca a tomada
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e o controle dos territórios. Para os moradores das comunidades, resta a luta pela manutenção
dos modos de vida e, nesta luta, as parcerias são extremamente importantes.
Instituído a partir de 2005 por uma rede de pesquisadores de universidades públicas
da Amazônia e do Nordeste, o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) tem,
segundo o seu site, o objetivo de “dar ensejo à auto cartografia dos povos e comunidades
tradicionais na Amazônia”. Com a realização de fascículos, boletins, cadernos, livros, reports,
catálogos, mapas sínteses e mapas situacionais, esse projeto leva aos povos e comunidades
tradicionais a possibilidade de dar publicidade a sua própria fala. Além disso, o processo de
confecção dos mapas sociais permite que as comunidades enxerguem o seu entorno e percebam
(ou aumentem a percepção do) o contexto exploratório do modo de produção capitalista que as
cerca e que tenta a tomada de seus territórios.
Voltamos a afirmar que esta tomada de territórios se dá pelas tentativas de
desestruturação dos modos de vida. Alcinei relata que a pesca e a agricultura estão
comprometidas na comunidade. Ora, sem isso, esse grupo de trabalhadores não consegue
realizar a sua reprodução material e imaterial nesse território. A partir disso, sair desse território
passa a ser uma forte alternativa. Com base em extensa pesquisa de dados secundários e
analisando depoimentos dos entrevistados, esse capítulo vai tratar das ações e mediações do
capitalismo em seus avanços sobre territórios de povos tradicionais, com as tentativas de
desestruturação dos modos de vida.
Baseado em duas frentes de produção de commodities, uma agropastoril e outra
mineradora, o empresariado capitalista avança sobre a Amazônia, cerceando e posteriormente
comprando a preço baixo as terras de pequenos produtores, invadindo e grilando terras públicas,
forçando assim, a retirada de povos e comunidades tradicionais de seus territórios. Neste
capítulo, ampliamos a reflexão que iniciamos no capítulo 2, reflexão que trata da constituição
de Rondônia enquanto estado da federação. Retomamos a reflexão porque Rondônia se
constituiu por conta da expansão capitalista em seu território.

4.1 As tentativas na frente de desestruturação agropastoril: soja acima de tudo e de todos!

Em Rondônia, são muitos os ataques a áreas de reservas públicas e, na maioria dos
casos, essas reservas são parte do território de povos e comunidades tradicionais. Em 28 de
outubro de 2018, o site Amazônia Real publicou uma matéria tratando das ações de
representantes do poder público do estado que definem a situação das reservas florestais:

160

Na manhã de 25 de setembro, o governador apresentou um projeto de lei ao legislativo
propondo a revogação dessa reserva, mas os legisladores imediatamente
acrescentaram uma emenda ao projeto de lei, extinguindo também as outras dez áreas
protegidas, e naquela mesma tarde aprovaram a lei que extinguiu todos os 11 reservas
sem debate, bem como sem qualquer consulta pública ou estudo técnico.
(AMAZÔNIA REAL, 2018).

Ressaltamos que, segundo o site Amazônia Real, não houve discussão com a
sociedade. O deputado Léo Moraes (PTB) usou dois minutos de fala para concluir que as áreas
deveriam ser extintas e, segundo o site, o deputado disse que “por ter o clamor de toda sociedade
e o apelo dos deputados estaduais, somos favoráveis ao projeto e à emenda para que possamos
extinguir as reservas e trazer o desenvolvimento sustentável e responsável ao Estado”. De
acordo com o secretário de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, Hamilton Santiago
Pereira, a extinção das Unidades de Conservação foi exigência dos deputados para aprovarem
uma série de complementações orçamentárias de que o governo precisava para honrar
pagamentos, inclusive de salários de servidores. O combinado, porém, segundo ele, era
extinguir apenas uma unidade de conservação. Isso era o que propunha o projeto de lei
complementar 242/2018, enviado à Assembleia pelo governo. Ao entrar em discussão no
plenário, no entanto, o projeto recebeu uma emenda coletiva propondo a extinção não só dessa
unidade de conservação, mas de todas as onze unidades criadas pelo governo do estado em
março deste ano, e assim foi aprovado.
Depois da aprovação do projeto, o deputado Lebrão (MDB) discursou esclarecendo
quais são os compromissos dos deputados. Ele disse que a Assembleia Legislativa é composta
por “deputados ruralistas que têm compromissos com a sociedade de uma maneira geral do
estado de Rondônia, mas principalmente com o agronegócio”. Parece que a ideia de democracia
representativa é extremamente parcial para o deputado citado.
O avanço do agronegócio na Amazônia brasileira começa entre as décadas de 70 e 80
do século passado, impulsionado pelas políticas de expansão do território, realizadas pela
ditadura militar. Na década de 1990, ganha novo subsídio com um série de pesquisas científicas
que ampliaram as possibilidades de plantio em solo amazônico. Do início do século XXI para
cá, há um novo fomento, agora por conta da instalação de estruturas de logística que permitem
o escoamento da produção de grãos com mais agilidade. São ações que, em 1881, Marx já
antevia como movimento do capital em direção ao controle dos meios de produção no campo.
Podemos ver esta análise na resposta de Marx à carta que a revolucionária russa Vera Zasulitch
endereçou a ele. Pedindo-lhe uma reflexão sobre a questão agrária na Rússia, ela pergunta “que
futuro pode haver para a nossa comuna rural? Será verdade que todos os países do mundo
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devem, por uma necessidade histórica, passar por todas as fases da produção capitalista?
(ZASULITCH, apud FERNANDES, 1982, p. 174). Marx responde que:

O movimento de eliminação que transforma os meios de produção individuais e
dispersos em meios de produção socialmente concentrados, fazendo de um número
grande de propriedades anãs, a propriedade colossal de alguns, esta dolorosa e
espantosa expropriação do povo trabalhador – eis aí a origem, a gênese do capital... A
propriedade privada, fundada sobre o trabalho pessoal... será suplantada pela
propriedade privada capitalista, fundada sobre a exploração do trabalho de outrem,
sobre o sistema salarial. (MARX, apud FERNANDES, 1982, p. 175).

O atual cenário do campo rondoniense é exatamente como explicou Marx. No último
quarto do século XX, Rondônia volta a ser povoada por trabalhadores e trabalhadoras que,
recebendo um pedaço de terra do INCRA, passaram a produzir uma vasta gama de itens
agrícolas. Hoje as terras rondonienses em sua maioria estão a mercê das monoculturas.
Em Rondônia, é interessante notarmos estratégias sutis do favorecimento do
Estado ao empresariado capitalista. Sobre o Território Rural do Vale do Guaporé,
Gilberto nos informa que:

O Território Rural do Vale do Guaporé tem 16 projetos de Reforma Agrária68, sendo
9 em Costa Marques, 5 em São Francisco do Guaporé, 2 em Seringueiras e nenhum
projeto em São Miguel do Guaporé e, justamente por São Miguel que a soja está
entrando aqui no Vale. Eu acho isso no mínimo estranho. Porque em São Miguel não
tem assentamento? Para ficar mais fácil para os latifundiários? (GILBERTO,
entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Olhando os dados do Painel dos Assentamentos no site do INCRA, nota-se que em
Vilhena existem apenas dois assentamentos. Como dissemos no capítulo 2, lembremos que
Vilhena foi a “porta de entrada” da soja e demais monoculturas em Rondônia.
Outra reflexão importante deve ser feita sobre o período de criação e o tamanho dos
espaços destinados aos trabalhadores rurais. Nos anos 1970, os projetos de colonização criados
em Rondônia, visavam povoar a Amazônia “desafogando”, sobretudo, as regiões Sul e Sudeste
de uma massa de trabalhadores que pressionava o Estado em busca de terras para plantar. A
intenção era que, a partir dos projetos de colonização, cidades fossem edificadas. Nesse
contexto foi criado, por exemplo, o Projeto Integrado de Colonização (PIC) Ouro Preto, com
capacidade para 5.164 famílias e que dá origem à cidade de Ouro Preto. Ou o PIC Paulo Assis
Ribeiro, criado em 1973 para receber 3.106 famílias, que deu origem à cidade de Colorado do
68

Disponível em: http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php.
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Oeste. Na década de 1980, os projetos mudam de nome e tamanho, deixando de ser projetos de
integração para serem chamados de projetos de assentamento, conhecidos pelos trabalhadores
como PA’s. Até 1985, ainda teremos a criação de assentamentos considerados grandes, com a
capacidade entre 1.000 e 1.200 famílias. De 1986 em diante, os PA’s vão tendo suas
capacidades reduzidas para números entre 150 e 200 famílias. Em alguns casos, foram criados
projetos de assentamento para 60 ou 70 famílias chegando até ao caso do PA Boa Esperança,
no município de Parecis, criado para receber apenas 15 famílias.
Na prática, os trabalhadores e trabalhadoras que chegaram a Rondônia nos anos 70 do
século passado, fizeram o trabalho considerado mais pesado e oneroso, qual seja, a derrubada
da floresta. Passado esse momento, com pouquíssimos incentivos do Estado e, sendo
pressionados por empresários capitalistas, acabam vendendo ou arrendando as suas terras para
a produção do agronegócio. Em 2020, o cenário se mostra extremamente adverso para os
trabalhadores(as) do campo. Entre os estados da Amazônia Legal, Rondônia tem o maior
número de ações para reintegração de posse. Segundo a CPT, são 13 acampamentos ameaçados
neste ano, o mesmo número de acampamentos que sofreram despejos em 2019.
Ainda que se considere Rondônia como um espaço do campesinato, levando em conta
sobretudo o tamanho das propriedades, Marcel Araújo, professor e pesquisador do Instituto
Federal de Rondônia, constata que a produção agrícola do campesinato rondoniense está
deixando de ser uma produção com uma “vasta cartela de itens” para se tornar uma produção
de monoculturas. No Vale do Guaporé e, em demais espaços rurais de Rondônia, é comum
encontrarmos sitiantes que outrora produziam arroz, feijão, milho, café, abóbora, mandioca e
toda uma gama de hortifrutigranjeiros e hoje se restringem à produção de leite para a entrega
aos grandes laticínios instalados em Rondônia ou ao arrendamento de suas terras para o plantio
de soja e outras monoculturas. E há também uma crescente nas atividades não agrícolas
realizadas por trabalhadores que residem no campo. Segundo Schneider (2005, p. 2), “a partir
da década de 1990, vêm-se assistindo a um crescimento significativo de pessoas em idade ativa
que residem nas áreas rurais, mas estão ocupadas em atividades não-agrícolas”. Verificamos
que a modernização da agropecuária faz com que muitos trabalhadores sejam “dispensáveis”
aos olhos do modo de produção capitalista. Um exemplo simples é a ordenha mecânica,
equipamento que realiza o trabalho de quatro pessoas. Assim, as atividades não-agrícolas
tendem a representar uma oportunidade de emprego complementar, pois, à medida que houver
maior apropriação de tecnologias pela agricultura, tende a aumentar o número de ocupações
nos serviços ligados ao agroprocessamento e beneficiamento de produtos (SCHNEIDER,
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2005). Pensando a pretensa Reforma Agrária realizada em Rondônia, Marcel Araújo afirma
que:

Embora posta em prática, a Reforma Agrária não atendeu aos ideais de plenitude do
processo, que deveria beneficiar diretamente o campesinato; o que há, é um
favorecimento aos grandes empresários rurais, subordinando o conjunto da pequena
economia agrícola aos capitais financeiros cuja produtividade gera altos custos
ambientais. A principal consequência é a dependência crescente em relação ao
mercado, cuja dinâmica é determinada pela modernização e qualificação técnica,
resultando em consequências negativas como o aumento do êxodo rural, o aumento
do grau de monopólio sobre a propriedade da terra, o desequilíbrio dos ecossistemas,
a exploração desenfreada das diferentes categorias de trabalhadores, o desemprego, a
marginalização e o desencadeamento da violência. (ARAÚJO, 2015, p. 56).

A dependência do mercado é uma problemática a ser analisada. No atual momento, é
difícil imaginar que a classe trabalhadora – e a sua fração rural – não se relacione com o
mercado capitalista, já que “a agricultura familiar (e o campesinato) para entrar no mercado de
venda de produtos, ela tem que se integrar ao grande capital porque ela não está em uma bolha”
(MOTTA, 2019, 227). A figura do outsider, aquele que faz a Grande Recusa69, não é concebível
em nossos dias. Estamos todos imersos em relações sociais queiramos ou não. Há de se ver
como é dada essa relação com o mercado, afinal “se toda relação envolve pelo menos dois
sujeitos individuais ou coletivos, a questão é saber com quem nos associamos [...] e, com que
critérios se estabelecem as regras do jogo”. (TIRIBA, 2001, p. 320).
Povos e comunidades tradicionais e o campesinato como um todo se associam entre si
e com os “de fora” a todo tempo para a realização de determinadas ações e tarefas. Esses
movimentos associativos podem ser de dois tipos: imediatos e diretos, como o mutirão e troca
de diárias, ou remotos e indiretos, como a venda de mercadorias para empresas capitalistas.
Então relacionar-se com o mercado pode ser um movimento de submissão ou de emancipação
do campesinato em relação ao capital. Trata-se de analisar como e em que bases é realizada a
relação, ou seja, importa saber se essa relação melhora ou piora a qualidade de vida dos
trabalhadores e trabalhadoras do campo e, principalmente, se ideologicamente o movimento de
contestação que o campesinato precisa ter do modo de produção capitalista não é afetado. Como
disse Ana Maria Motta Ribeiro, docente e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e
que há bastante tempo estuda a dinâmica do mundo rural brasileiro:

69

Expressão criada e explorada por Herbert Marcuse no livro A ideologia da sociedade industrial, diz respeito as
pessoas que se negavam a viver da maneira imposta pela sociedade capitalista como os hippies e beatniks dos anos
50, 60 e 70 do século passado.
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Então, trata-se de uma questão moral: porque é que podendo melhorar a qualidade de
vida e a qualidade da renda, os trabalhadores vão se sujeitar a ficar em uma situação
pior? Isso a gente não deseja nem para o nosso maior inimigo. Muito cômodo a gente
estar sentado na Academia e ficar desejando que o agricultor familiar continue
miserável, porém, dignamente situado na bandeira crítica e da esquerda. [...] Se essa
comunidade continua ainda vinculada ao movimento do LCP, MPA, MCC, MPA, ou
seja, o movimento que for, para distribuir as suas mercadorias, para se integrar no
mercado na via vertical, significa que ela está existindo e se inserindo na economia.
E ela não pode deixar de se inserir. Se ela continua ideologicamente e politicamente
vinculada a um movimento orgânico, ela vai defender essas bandeiras. Mas isso não
quer dizer que o fato de ter melhorado de vida foi determinado pelo fim da
pluriatividade, de jeito nenhum. As determinações passam por outros canais. Garanto
que uma comunidade que melhora a qualidade de vida, que tem moto, que constrói
uma casa melhor, ela consegue realizar a sua produção no mercado e ela pode ainda
permanecer ligada ao movimento de classe que se contrapõe ao capital. Acho que esse
é o desafio. (RIBEIRO, 2019, p. 228).

Interessante é pensarmos o tipo de relação que se dá entre as comunidades e o mercado
em que os movimentos sociais podem ser mediadores desta relação. A vinculação da
comunidade com os movimentos sociais podem demonstrar força nos momentos de negociação,
afinal a coletividade é sempre uma soma de forças. Essa problemática, qual seja, a relação com
o mercado e a aspiração pelo reconhecimento de suas próprias vontades é sintetizada por
Godelier quando diz:

Ora, esse mundo se transforma atualmente segundo um movimento duplo. Todas as
sociedades, grandes ou pequenas, não podem esperar ter um desenvolvimento
econômico sem se integrar cada dia mais no sistema capitalista que se tornou mundial.
Mas, paradoxalmente, na medida em que suas economias se integram, assistimos, da
parte dessas sociedades, reivindicações de maior soberania sobre o seu próprio
desenvolvimento político e cultural. (GODELIER, 2012, p. 65).

Na luta por soberania e pela garantia dos modos de vida, os moradores das
comunidades se organizam. Sabem que é necessário se integrar ao sistema capitalista, já que
este é hegemônico (mas não é a totalidade) e por isso querem negociar e estabelecer regras para
a participação no mercado capitalista. O problema para povos e comunidades tradicionais é que
há um movimento do empresariado capitalista para a aquisição de “ativos”, sob a forma de
natureza, situados nas porções do globo onde haja estoques passíveis de dominação e
mercadorização. Para o professor e pesquisador da Universidade Federal de Rondônia, Ricardo
Gilson Silva, nesse momento a Amazônia aparece como o ponto central para esse modelo de
acumulação capitalista.
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Esse conjunto de ações organizadas pelas forças hegemônicas do agronegócio visa
construir um espaço agrícola das commodities na Amazônia, obliterando qualquer
instrumento de proteção ambiental que possa, sob as lentes do agronegócio, implicar
em obstáculos ao crescimento espacial das commodities agrícolas e mineral. Almeida
(2010) qualifica essas ações como agroestratégias, ou seja, processos que incorporam
extensões de terras e outros recursos da natureza, seja para inserir no fluxo da
acumulação ou como reserva de valor territorial para o capital. Diz respeito às ações
sistemáticas das forças econômicas que buscam controlar o território a partir da
privatização das terras, deslocando-as do controle domínio público para o domínio
privado, servido, assim, como instrumento de controle territorial e político. (SILVA,
2017, p. 17704).

Na atual conjuntura, esta privatização de terras públicas está prestes de ter o aval da
Medida Provisória 910 (conhecida como MP da Grilagem), ao permitir que terras públicas
desmatadas com até 2.500 hectares se tornem propriedade de quem as ocupou irregularmente,
o que efetivamente é um prêmio para ruralistas que praticaram crimes contra o patrimônio
público, amealhando terras da União e que agora passaram aos seus domínios. Ao mesmo passo,
o governo federal recrudesce as ações contra os movimentos sociais do campo que pedem,
justamente, terra para trabalhar e produzir alimentos para a população brasileira70.
Na Amazônia, estas ações são extremamente efetivas, até porque os cenários da
colonização na região mantêm-se quase tão iguais como nos séculos passados: os espaços ainda
são vistos como “grandes vazios”, portanto aptos para a servidão e sem maiores problemas de
potencializar genocídios. Índios e madeireiras, ecologistas e imprensa, quilombolas e
latifundiários, cada pequeno agrupamento faz pensar que cada problema é minimamente
localizado quando, na realidade, é a totalidade social que se encontra caótica e problemática.
Para se ter uma ideia da violência pela disputa dos territórios, a Amazônia Legal, que
compreende toda a região Norte e partes do Maranhão e Mato Grosso, concentrou, em 2016,
cerca de 79% dos “assassinatos” por conflitos no campo. Segundo dados divulgados pela
Comissão Pastoral da Terra (CPT), ao todo foram assassinadas 61 pessoas, o equivale a uma
média de cinco assassinatos por mês.

O estado de Rondônia, além de concentrar o maior número de assassinatos e de presos,
foi o segundo estado com o maior número de agredidos (141 de um total de 571), o
segundo estado com mais ameaças de morte (40 de 200) e, junto com o Mato Grosso
do Sul, foi o terceiro estado com mais tentativas de assassinato (10). Os dados também
70

Com a pandemia do coronavírus nós estamos tendo certeza de quem produz alimentos para o povo. Enquanto
os grandes grupos empresarias do campo não demonstram nenhum vontade de ajudar, os movimentos sociais do
campo, sobretudo o MST e o MPA, estão distribuindo alimentos pelo país afora. Além disso, pressionam o Estado
em vistas de políticas públicas para amenizar a crise de alimentos durante a pandemia. Para uma melhor análise
ver: Movimentos sociais apresentam solução emergencial de 1 bi para alimentar população vulnerável.
Disponível em: https://agroecologia.org.br/2020/04/08/paa-programa-de-aquisicao-de-alimentos-da-agriculturafamiliar-comida-saudavel-para-o-povo/.
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registram que os conflitos por terra cresceram mais de 313% em Tocantins, na
comparação com o ano anterior. De 24 ocorrências em 2015, os registram aumentaram
para 99. O estado está na área conhecida como Matopiba, um projeto de
desenvolvimento do agronegócio que avança sobre o cerrado, principalmente nos
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. (BRASIL DE FATO, 2017).

No ano de 2017, infelizmente esse número aumentou para 71 pessoas assassinadas nos
conflitos agrários. Esses números caem em 2018 para 28 mortes. Essa queda, segundo a CPT,
é uma tendência em anos eleitorais. Mas, como para manter o histórico de mazelas que os povos
do campo atravessam, em 2018 houve um recorde das questões vinculadas à água, além de um
aumento no número de famílias expulsas de suas terras. Também em 2018, o número de
mulheres que sofreram alguma forma de violência foi o mais alto desde 2008. E a tendência de
aumento da violência no campo continuava em 2019 quando 32 pessoas foram assassinadas
nos conflitos do campo71. A certeza da impunidade faz com que a violência exploda no campo.
Entre 1985 e 2018 aconteceram 1.940 assassinatos no campo brasileiro e houve apenas 135
condenações entre mandantes e executores. Isso indica que somente 8% dos casos foram
julgados em mais de três décadas72.
Para a Comissão Pastoral da Terra (CPT), os conflitos agrários na Amazônia se
acirraram ainda mais por causa das medidas do então governo de Michel Temer (Movimento
Democrático Brasileiro), as quais incentivaram megaempreendimentos na região, e pela Lei
13.465/17 (chamada por entidades ambientais de Lei da Grilagem), de julho de 2017, que prevê
a regularização fundiária de áreas federais. Maria Petronila Neto, coordenadora da CPT em
Rondônia, afirmou para o site Amazônia Real que:

O governo quer regularizar os grileiros. Isso faz com que os nervos fiquem acirrados.
Se os pequenos não lutarem por uma terra hoje, futuramente não poderão ter acesso
porque elas estarão regularizadas nas mãos dos latifundiários. Não há criação de
novos assentamentos e as terras públicas estão indo para as disputas. Aí entra a
inoperância do Estado, que não tem investigação séria, tudo isso resulta em
impunidade. (AMAZÔNIA REAL, 2017).

Observamos nos dias atuais a Amazônia como um espaço em que se realiza um saque
modernizado e, em muitos casos eficiente, dos bens naturais para a acumulação das grandes
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A CPT lança o Relatório de Conflito no Campo em 17 de abril para simbolizar a importância da memória sobre
o sinistro “Massacre de Carajás”.
72
Em maio a revista Trabalho necessário lançou o seu número 36, que foi coordenado por mim e pela professora
Ana Motta (UFF). Neste número a seção Memória e Documentos traz um texto intitulado “Os cadernos de conflito
da CPT”, fazendo um balanço crítico dos cadernos e ressaltando a importância dos mesmos para a luta que trava
no campo brasileiro.
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corporações capitalistas, que carregam os recursos naturais em grandes quantidades a preços
aviltantes, deixando um prejuízo ecológico gigantesco, além de um rastro de violência contra
os seus habitantes. Os povos e comunidades tradicionais são os que mais sofrem com isso e a
maior parte da sociedade local sempre fica à margem das riquezas que este processo gera. Os
únicos beneficiados regionalmente são uma reduzidíssima minoria de privilegiados,
representantes e defensores das corporações internacionais, e também de uma colonização
interna do Brasil, geralmente vinda de outras regiões, que se aliam aos esquemas de corrupção
que garantem o sistema de rapina. De acordo com Marco Antonio Mitidiero Junior:

A ideia de que o avanço do capital sobre a natureza, e, em especial nas áreas rurais, é
reflexo da crise do capital global é o caminho a ser perseguido. Em outras palavras,
contraditoriamente, o aumento de investimentos densos de capital nos espaços rurais
ou em atividades econômicas voltadas à exploração de bens naturais é resultado da
crise de reprodução ampliada do capital. (JUNIOR, 2016, p. 18-9).

Nesse contexto, as áreas rurais, em especial a região amazônica, são fonte de interesse
de grupos capitalistas que não abrem mão de seus lucros. Em determinada configuração
espacial ou em outra, mantendo a exploração da classe trabalhadora, o capital não quer deixar
de crescer e explorar. Se anteriormente os trabalhadores e trabalhadora da Amazônia lutavam
contra a exploração no modelo extrativista, agora a luta se dá em um contexto de
neoextrativismo, em que a subordinação ao capital internacional nos parece mais forte. Gudynas
(2009) define o neoextrativismo como um modelo de desenvolvimento focado no crescimento
econômico e baseado na apropriação de recursos naturais, em redes produtivas pouco
diversificadas e na inserção internacional subordinada73. Acosta (2011) afirma que por conta
da existência de riqueza natural e as recorrentes crises econômicas em nosso continente
consolidou-se uma mentalidade rentista, bem como práticas clientelistas e patrimonialistas.
Essas especificidades dão origem a instituições democráticas frágeis e facilmente corrompíveis,
que voltam a se reorganizar dentro do contexto neoextrativista.
Como consequência, deparamo-nos com profundas transformações na questão agrária
mundial e multiplicação dos conflitos socioterritoriais que expressam os antagonismos entre os
73

Analisando as gestões de Néstor e Cristina Kirchner, na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa, no
Equador, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff no Brasil, Tabaré Vázquez e José Mujica no Uruguai e Hugo
Chávez, na Venezuela, Gudynas (2012b) fala em um “neoextrativismo progressista”. Trata-se de práticas nas quais
o Estado desempenha papéis mais ativos e que, em vários casos, alimentam programas de luta contra a pobreza,
mas que por outro lado continuam adotando modelos de grande impacto social e ambiental que, novamente,
acabam remetendo à dependência dos circuitos econômicos globais. Mas, por sua vez, esse novo extrativismo
contribui para financiar os programas sociais que são fundamentais para que estes novos governos possam se
definir como progressistas, adquirindo uma legitimidade política inesperada.
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modelos de desenvolvimento impulsionados pelo capital e as formas de existência e resistência
dos povos do campo, das florestas e das águas. Em Rondônia, parte desse processo é o
arrendamento de terras dos pequenos sitiantes para os grandes produtores de soja que se
instalam no Estado.
Segundo dados do IBGE, Rondônia teve 400 mil hectares destinados à plantação de
soja na safra 2019/2020, inclusive foi em Vilhena a “Abertura Nacional do Plantio de Soja”,
evento anual que congrega empresários do agronegócio de todo o país. O Brasil é o segundo
maior produtor mundial de soja, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com isso, há um
movimento de contínua expansão, em que a monocultura de grãos vai adentrando áreas e
cerceando comunidades tradicionais e pequenos sitiantes. Em sua dissertação de mestrado,
Jessé Alves Batista, professor e pesquisador do Instituto Federal de Rondônia, buscou dados
dessa expansão e afirmou que:

Na Amazônia brasileira, Rondônia fora um dos estados mais impactados pela
expansão da fronteira agrícola verificada nas últimas duas décadas, sendo a soja a
cultura sobejamente reconhecida como representativa desse fenômeno.
Nessa abordagem, a expansão de fronteiras agrícolas - e consequentemente o aumento
da demanda por terras – considerada como um canal de desenvolvimento para a
agricultura moderna é tida como oportunidade de negócios e é improvável que a
corrida por terra desacelere. O setor agrícola brasileiro vem se expandindo para o
Norte do país numa espécie de fronteira agrícola contínua. (BATISTA, 2016, p. 14).

Embora concentre sua análise na região conhecida como Cone Sul de Rondônia74, e o
tema de sua pesquisa seja a agricultura de precisão, Batista já antecipa o movimento do capital
no campo rondoniense em direção ao Vale do Guaporé e, consequentemente, a pressão do
capital sobre trabalhadores e trabalhadoras das comunidades tradicionais. Ele afirma que:

Os índices de adoção das ferramentas e serviços da agricultura de precisão em
Rondônia poderão, em curto prazo, sofrer variações significativas, sobretudo pelo fato
de que a atividade agrícola se encontra em franca expansão, tendo alcançado outras
microrregiões do Estado, notadamente o Vale do Guaporé (BATISTA, 2016, p. 69).

Um pouco antes, esse movimento já era anunciado por órgãos de comunicação
vinculados ao agronegócio. Vejamos:
Com mais de 15 mil hectares de lavouras cultivadas ao longo da BR-429, a região do
Vale do Guaporé vem naturalmente se transformando em nova fronteira agrícola em
74

Região de Rondônia que faz divisa com o Mato Grosso, o Cone Sul engloba os municípios de Vilhena, Colorado
do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste.
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Rondônia. Milho, soja, arroz, feijão e inhame fazem parte da paisagem [...] O
empresário Marcelo Lucas da Silva está investindo pesado na região cultivando 1.5
mil hectares de soja, milho safrinha e arroz e não tem do reclamar. Descobriu que o
clima amazônico é o ideal para produzir feijão. Também implantou na propriedade
armazém secador, e como outros sulistas que estão chegando acreditam no futuro
agrícola de Rondônia. Com uma média de 60 sacas de soja ou milho por hectare de
lavoura cultivada, a constatação é de que agricultura com mão de obra especializada,
principalmente de agricultores vindos do sul do país, as lavouras estão entrando
com muita força no Vale do Guaporé, gerando emprego e rendas no campo e nas áreas
urbanas. (PORTAL AGROLINK, 2013, grifos do autor).

Interessante notarmos as estratégias que reportagens como essa adotam. O tom é de
uma propaganda, da oferta de uma mercadoria. O uso da palavra naturalmente nos parece uma
tentativa de escamotear o conflito que há entre os latifundiários do agronegócio, os pequenos
produtores rurais, tolhidos em suas propriedades e os povos e comunidades tradicionais
cerceados em suas terras.
Um exemplo desse cerceamento aconteceu na Comunidade Quilombola Jesus, em São
Miguel do Guaporé, onde latifundiários tentaram de várias maneiras se apossarem das terras da
comunidade. Segundo Demício, a abertura de uma estrada deu início a um processo de
especulação com as terras da comunidade:

No entanto, o que por um lado facilitou o acesso dos membros da Comunidade aos
núcleos urbanos, por outro proporcionou o acesso à região de todos quantos tinham
interesse em ali se instalar, promovendo um avanço sobre as áreas antes ocupadas há
décadas exclusivamente pelos membros Comunidade do Seu Jesus [...] Certamente
que essa aproximação trouxe uma série de transtornos até então não vivenciados pelos
membros da Comunidade como assédios sobre suas terras, problemas relacionados à
segurança, pois a região sempre foi um espaço de conflitos entre os próprios posseiros,
além de problemas para transitar na estrada de acesso, pois, já que a mesma fora aberta
com contribuições dos fazendeiros, alguns se achavam no direito de trancá-la com
porteiras, isso mesmo depois de tê-la se tornado pública. (DEMÍCIO, 2012, p. 75).

Desse modo, o avanço do agronegócio na Amazônia vem de diversos lados e em
diversas escalas. Em Rondônia, esse avanço começa justamente pela divisa com o estado de
Mato Grosso, na cidade de Vilhena. Mas assim que as áreas são “conquistadas”, em um
processo em que o Estado brasileiro participou enviando levas de migrantes para o
desbravamento do estado e, ao mesmo tempo, os abandonando a sua própria sorte, já que o
poder público nunca deu assistência técnica, sistema educacional e sistema de saúde de
qualidade para esses trabalhadores, ficou fácil para empresários capitalistas do agronegócio
comprarem ou arrendarem as terras desse migrantes por preços irrisórios. O avanço do
agronegócio em Rondônia se deve a esse movimento. As consequências são entristecedoras,
com o aumento de uma população urbana pauperizada. Em seus estudos sobre o campo
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rondoniense, Ricardo Gilson da Costa Silva, professor e pesquisador da Universidade Federal
de Rondônia, afirma:

Na escala estadual, a produção de soja, milho e arroz constituem as primeiras
monoculturas do espaço rondoniense, concentrando-se no sul do estado, sob o
comando da cidade de Vilhena, que se tornará a cidade do agronegócio (ELIAS,
2007). Nessa sub-região, em função da especialização produtiva do agronegócio, a
agricultura camponesa sofrerá fortes impactos negativos, dentre eles, a redução da
produção agrícola familiar e o declínio drástico da população no campo, como
aconteceu nos municípios de Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi e Colorado do Oeste.
(SILVA, 2014, p. 156).

As cidades citadas estão na região conhecida como Cone Sul, e essa primeira expansão
do agronegócio afetou sobretudo assentamentos rurais de pequenas propriedades, sendo alguns
deles fruto de muita luta da classe trabalhadora, conquistados literalmente a “ferro e fogo”,
como os assentamentos do município de Corumbiara75, onde aconteceu o primeiro grande
conflito fundiário do período após a ditadura militar.
Segundo Peres (2015), em agosto de 1995, cerca de 600 camponeses haviam se
mobilizado para requerer um pedaço de terra da Fazenda Santa Elina (que na época tinha 20
mil hectares) e, para isso, construíram um acampamento no latifúndio improdutivo. Por volta
das três horas da madrugada do dia 9, os acampados foram atacados. Com os rostos cobertos,
soldados da Polícia Militar e pistoleiros recrutados nas fazendas da região, começaram a atirar
com armas de fogo, além do uso de bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. O número
oficial de mortos no massacre é de 16 pessoas e há sete desaparecidos. Para os agricultores,
entretanto, o número de mortos pode ter passado de 100 pois, segundo eles, muitos mais teriam
sido mortos por policiais e jagunços, e enterrados sumariamente. Os laudos provaram
execuções sumárias. O bispo de Guajará Mirim, Dom Geraldo Verdier, recolheu amostras de
ossos calcinados em fogueiras do acampamento e enviou a Faculté de Médicine Paris-Oeste,
que confirmou a cremação de corpos humanos no acampamento da fazenda. Infelizmente, esse
histórico de lutas é insuficiente para manter os camponeses em seus territórios.
Com características geográficas e pedológicas76 semelhantes ao Cone Sul, o Vale do
Guaporé é a nova configuração espacial que o agronegócio vai tomando para si. E agora, além
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Para saber mais sobre este tema, consultar: Corumbiara, caso enterrado. João Peres. Fotos: Gerardo Lazzari.
Editora Elefante. São Paulo, 2015.
76
Pedologia, do grego pedon (solo, terra), é o nome dado a ciência que estuda os solos, sua forma, origem,
classificação e propriedade físico-químicas.
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de assentamentos rurais, povos e comunidades tradicionais devem sofrer com as investidas do
capital em seus territórios.
Subindo a BR 364, a soja e o agronegócio avançam em direção ao Vale do Madeira.
Em 2017, matéria publicada no site Sócios & Negócios, que pertence ao Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB), fazia um balanço dos motivos para o crescimento
das monoculturas, em especial a soja, no estado de Rondônia. Na maior parte do estado, as
terras são planas e férteis. O clima quente tem a estação de chuvas bem definidas. Empresas e
laboratórios de tecnologia, sobretudo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), desenvolvem novas cultivares, específicas para as terras de Rondônia. Assim:

O resultado é o aumento da produtividade e a ampliação das áreas de cultivo. Um
exemplo é o crescimento do plantio no Vale do Jamari. Somente na última safra,
houve um acréscimo de mais de 70% na área de cultivo nos municípios da região de
Ariquemes. [...] Nos distritos que formam a zona rural de Porto Velho, a abertura
de novas áreas para lavouras de soja e milho não tem precedentes. No Cone Sul do
estado, onde os investimentos em tecnologia ocorrem há mais tempo, a produtividade
é superior à dos grandes centros nacionais. (SICOOB, 2017. Grifos nossos).

Figura 18: Produção (toneladas) de soja e milho em Rondônia na safra 2015/16.

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento/8º Levantamento da Safra Brasileira de Grãos/maio-2016.
Organizado por Jessé Alves Batista com Philcarto (http://philcarto.free.fr).
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Ariquemes e o Vale do Jamari estão à cerca de 200 quilômetros de Porto Velho, onde
se inicia a Hidrovia do Madeira que vai até Itacoatiara no Amazonas77. Segundo o
Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, “entre suas características está o fato
de ser o principal meio de escoamento da produção de grãos, como soja, milho e açúcar
proveniente das plantações de Mato Grosso”, o que indica o interesse dos empresários
capitalistas em “controlar” o rio. Grandes conglomerados da monocultura mantêm portos
privados no rio Madeira. A Cargill iniciou as operações do seu porto em 2003 e, de lá para cá,
movimenta em média 1 milhão de toneladas de grãos por ano. A Amaggi movimenta em média
3 milhões de toneladas de grãos por ano. Seu porto privado começou a operar em 2015.
Lembremos que André Maggi, principal acionista da Amaggi, foi ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento entre 2016 e 2019 durante o governo de Michel Temer, em uma clara
submissão do Estado aos interesses capitalistas.

Figura 19: balsa com contêineres de grãos descendo o rio Madeira.

Fonte: Movimento dos Atingidos por Barragens.

Esse movimento se repete Brasil afora e ganha contornos dramáticos em nossos dias.
Em importante reportagem, a revista Carta Capital destaca duas comunidades ameaçadas pelo
avanço do agronegócio. O Quilombo de Taboleirão no Maranhão e o Quilombo do Grotão, no
norte do estado do Tocantins. Elas estão na região conhecida como Matopiba, que é uma região
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De Itacoatiara os grãos seguem para Santarém, aonde as empresas também tem portos particulares e de lá, são
embarcadas rumo ao oceano Atlântico.
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onde o Estado brasileiro executa atividades para o avanço do agronegócio78. Em ambas,
fazendeiros foram invadindo e tomando as terras das comunidades sob os auspícios do Estado.
Segundo a revista Carta Capital:

No Brasil, 3.133 quilombos foram certificados pelo órgão governamental Fundação
Cultural Palmares. Até o momento, mais de 1.700 pediram ao Incra que demarcasse
e concedesse o direito de propriedade de seus territórios. Desse total, o Incra demarcou
apenas 260, com somente 40 direitos de propriedade definitivos [...] “A postura
sinalizada pelo governo Temer é que eles não querem avançar um milímetro no
reconhecimento dos territórios quilombolas”, afirma Acácio Leite, engenheiro
florestal do Incra. “O que estamos vendo nesse governo é uma negação de direitos e
uma completa relativização da Constituição Federal”. (CARTA CAPITAL, novembro
de 2018).

Para negar a cultura dessas comunidades, o agronegócio globalizado visa destruir essas
formas coletivas de uso do território. Desenvolve estratégias no plano político, econômico,
territorial e midiático, para justificar e legitimar as ações de destruição dos territórios culturais
dos povos amazônicos, buscando se apropriar de áreas protegidas e terras públicas ainda sem
destinação, na perspectiva de formar um mercado de terras e de expansão agropecuária. Sob
esse entendimento, a Amazônia é uma fronteira global do agronegócio.
Este cenário de expansão da produção de soja e milho traz consigo a expansão da
pecuária regional, já que há um menor preço desses insumos e oportunidade de implantação de
sistemas integrados lavoura-pecuária onde o empresário capitalista do campo faz uma rotação
entre os três itens.
Nos primórdios da colonização, a pecuária configurou-se como uma atividade de
destaque em Rondônia porque, mesmo não tendo a sua malha viária com pavimentação asfáltica
em sua totalidade, os animais poderiam ser transportados vivos e em períodos alternados,
diferente da agricultura, que exige a colheita e o transporte em períodos determinados, sob risco
de perda da produção. Isso se dá pela rusticidade dos caminhões que transportam gado em
comparação aos caminhões destinados a transportar grãos. E em nosso tempo, a pecuária
rondoniense aumenta o seu plantel e, por se caracterizar por uma pecuária extensiva precisando,
portanto, de grandes áreas de pasto, tem avançado pelo Vale do Guaporé, pressionando
trabalhadores e trabalhadoras das comunidades tradicionais e das reservas extrativistas.
Analisando esse cenário Batista, Muratori e Penha dizem:

78

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) fez diversos estudos para o fomento do Estado
brasileiro
ao
agronegócio
em
Matopiba.
Para
mais
informações
consultar:
https://www.embrapa.br/gite/projetos/matopiba/150514_MATOPIBA_MA.pdf
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Essa ampliação da atividade pecuária tem apresentado um comportamento tendencial
de se expandir por áreas historicamente mais estagnadas onde o preço da terra é mais
acessível e, assim, articular os fluxos de atividades por meio da implantação e da
refuncionalização das infraestruturas existentes, algo essencial à fixação das
atividades econômicas. Esta é a conjuntura presente no estado de Rondônia,
destacando-se os municípios mais distantes do eixo principal do estado (a BR-364).
Tais municípios, como o de Costa Marques, no trecho final da BR-429 (divisa com a
Bolívia) apresentaram o maior percentual de incremento no rebanho bovino no estado.
(BATISTA, MURATORI E PENHA, 2016, p.9).

Durante a nossa pesquisa de campo, os trabalhadores das comunidades tradicionais se
mostraram preocupados com esse avanço. Na Comunidade Quilombola Santa Fé, por exemplo,
a preocupação é grande. Segundo Gomes, uma das lideranças da comunidade, o gado da
fazenda Santa Fé, que faz divisa com a terra quilombola, às vezes escapa e invade as roças e
plantações causando enorme prejuízo. Gomes diz estar sempre em dúvida quanto a essa
questão, nas palavras dele “fica a dúvida né, será que o gado escapa mesmo ou alguém solta ele
em cima de nossa terra?”
Para os trabalhadores(as) da Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, a
situação não é tão diferente. Em sua luta contra as imposições do Exército Brasileiro, dizem
que sempre sofreram com o “gado solto do Exército”. O início da comunidade no entorno do
Fortim da Conceição foi de muito sofrimento para esse grupo de trabalhadores,

depois que eles (Exército) montaram aquela fazenda de Conceição é que começou a
dizimar a comunidade. Por quê? Lá como era campo era fácil plantar. As pessoas
plantavam na cheia o arroz. Esperava baixar o rio saia plantando o arroz, antes da
enchente começava a colher. O Exército botou essa fazenda e começou a criar gado.
O gado comia a roça do povo todinha. Como que o pessoal vai sobreviver. Foi uma
forma do Exército encontrou de começar a imprensar esse povo quilombola que
morava ali. Ainda era época da ditadura militar, chegava fulano de tal, que fulano de
tal roubou ou brigou. O Exército chegava lá e queimava a casa do cara. Queimava e
botava o cara para correr. Quando a gente pensa que a situação vai resolver. O pessoal
do INCRA tentou entrar aqui e foi impedido pelo Exército. (SEU AMAURY,
entrevista concedida a JÚNIOR, 2014).

No momento atual, o Exército ainda mantém a fazenda e, segundo Jaime, uma das
lideranças da comunidade, os problemas continuam,

de vez em quando o gado escapa misteriosamente e acaba entrando nas roças nossas.
Mas é misteriosamente, uma cerca que estava boa ontem e hoje amanheceu quebrada,
uma porteira que não se sabe como, ficou aberta, tudo é mistério. Só que o contrário
não acontece, nossas criações não quebram cercas e nem arrebentam porteira, não
ficam por aí destruindo as coisas (JAIME, entrevista concedida a SOUZA, 2018).
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Lembramos que a RESEX do Rio Cautário está cercada por fazendas produtoras de
gado de corte. Esses fazendeiros vislumbram o fim da reserva e a possível incorporação das
terras da RESEX às suas. Também por conta disso, a união entre os trabalhadores é importante
para criar força e resistência. Para Ramires, da Associação dos Seringueiros do Vale do
Guaporé, esse é um dos motivos para eles criarem uma cooperativa de produção e
comercialização de castanha-do-brasil. Para ele:

a cooperativa é para a gente vender melhor, conseguir negociar melhor os preços. Mas
vai servir para a gente se ajuntar mais. A maioria de nós mora perto um do outro, nas
comunidades da reserva, mas ao mesmo tempo a gente vive muito separado, cada um
trabalhando em sua própria colocação79, sem discutir com os vizinhos os nossos
problemas, os problemas dos nossos produtos. A cooperativa vai servir para juntar
mais o pessoal. (RAMIRES, entrevista concedida a SOUZA, 2018).

Sabemos que as cooperativas constituem-se em alternativas de sobrevivência para
muitos trabalhadores/as frente à sua exclusão do processo produtivo e, consequentemente, da
divisão na riqueza socialmente produzida. Contudo, essas experiências não são apenas
alternativas de sobrevivência, pois geram expectativas (para trabalhadores e intelectuais) no
sentido de contraposição ao modo de produção capitalista. Ressaltamos que cooperativa deriva
de cooperação que, segundo Jesus e Tiriba:

O termo cooperação está dicionarizado como o ato de cooperar ou operar
simultaneamente, colaborar, trabalhar em conjunto. Está associado às ideias de ajuda
mútua, de se contribuir para o bem-estar de alguém ou de uma coletividade. No
sentido amplo, indica a ação coletiva de indivíduos com o intuito de partilhar, de
forma espontânea ou planejada, o trabalho necessário para a produção da vida social.
(JESUS; TIRIBA, 2009, p. 80).

Por outro lado, são fortes as contradições relacionadas aos limites estruturais impostos
pelo modo de produção capitalista, pressionando os trabalhadores por meio da concorrência
com seus produtos e pela necessidade de aumento da produtividade. Nesse contexto, ao mesmo
tempo em que existem experimentos que demonstram uma extraordinária capacidade de
resistência frente à concorrência imposta pelo capital, existem aqueles que têm vida curta. E
existem aquelas cooperativas criadas pelo capital em seu benefício próprio. Ressaltamos que o
79

Colocação é a área que cabe a cada família. Geralmente, a casa do extrativista e as plantações de subsistência
ficam no centro, rodeadas pela floresta. Cada colocação é formada por no mínimo três estradas de seringa.
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trabalho cooperado é uma premissa da teoria marxista. Escrevendo instruções o I Congresso da
Associação Internacional dos Trabalhadores em Genebra (1866), Marx afirma:

Reconhecemos o movimento cooperativo como uma das forças transformadoras da
sociedade presente baseada em antagonismo de classes. O seu grande mérito é o de
mostrar praticamente que o presente sistema, pauperizador e despótico, de
subordinação do trabalho ao capital pode ser superado pelo sistema republicano e
beneficente de associação de produtores livres. (MARX; ENGELS, 1982, p. 115).

Outra forma de “juntar pessoas” em uma única finalidade tem sido as ONGs, cujo
papel dúbio tem sido contestado. Na Amazônia, sempre aparecem ONGs, sobretudo instituições
internacionais, que visam trabalhar com a população da região. No livro A Ecologia Política
das Grandes ONGs Transnacionais Conservacionistas, organizado por Antonio Carlos
Diegues, docente da USP e Diretor Científico do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações
Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras (NUPAUB), os autores argumentam que as Big
International Non Governamental Organizations (BINGOS), são pouco transparentes, e que
existem lacunas no tocante à avaliação e ao controle das suas ações pelos beneficiários e pela
sociedade como um todo. Também não estão abertas à participação proativa de seus militantes,
muitas vezes distanciando-os das ações. Diegues questiona que “se não são democráticas
internamente ou com o seu público, o que propõem?” (DIEGUES, 2008, p. 23).
Para Diegues e os demais autores do livro, as “BINGOS” criam uma ciência
conservacionista, que na maioria das vezes é contrária aos conhecimentos e metodologias
utilizadas por povos e comunidades tradicionais e que acabam obrigando as comunidades a
aceitarem esse modelo de ciência para terem financiamentos. Eles sustentam que a “ciência da
conservação” é criada por pesquisadores do Norte, cabendo aos do Sul apenas a transferência
de informações. Essa “ciência” trabalha com modelos que são continuamente ajustados em
função de financiamentos que são mais políticos do que científicos ou sociais. Assim, as
“BINGOS” seriam uma forma de dominação e imperialismo, ou seja, um tipo de
neocolonialismo adaptado à problemática ambiental (DIEGUES, 2008).
Corroborando a fala de Diegues e sendo mais enfático ainda, Goldman (2001) acusa
“BINGOS” e especialistas de estudarem a conservação e as possíveis soluções para os
problemas socioambientais dentro de um modelo desenvolvimentista, buscando a
reestruturação das capacidades e das relações sociais e naturais dos países em desenvolvimento
para acomodar a expansão do capital transnacional.
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A prática do cotidiano revela certa desconfiança que povos e comunidades tradicionais
têm com o papel das ONGs. José Luis Cassupá afirma que:

as ONGs podem ajudar e podem atrapalhar, dependem de como elas enxergam as
comunidades. Todas dizem que querem ajudar mas, umas nos escutam e ajudam a
pensar, outras já vem com um modelo pronto e querem que a gente aceite o modelo.
Como nós, indígenas que vivemos na Amazônia há tanto tempo vamos aceitar um
modelo de vida de quem nunca esteve por aqui? Nós sempre estivemos aqui e a
floresta sempre permaneceu viva. Os problemas que enfrentamos foram criados por
outros, não por nós. São os outros que devem se adequar a natureza. (entrevista
concedida a SOUZA, 2019).

De certo modo, esse tipo de atuação das ONGs corrobora a ideia que aqui defendemos,
a de que a imposição de dificuldades para que povos e comunidades tradicionais mantenham o
seu modo de vida é uma estratégia dos agentes capitalistas para a expulsão dessa parcela da
classe trabalhadora e, consequentemente, a tomada de seus territórios.
Em recente estudo sobre a atuação de ONGs na Amazônia, com o foco da pesquisa no
estado do Acre, Nazira Camely afirma que:

As atividades destas grandes ONGs na Amazônia estão em consonância com os
objetivos de conservação da biodiversidade dos projetos vindos de fora, das quais são
executoras. Ao focarem na política de delimitação de áreas de proteção ambiental
(integral ou de uso restrito) têm como principal consequência a expulsão de
populações camponesas da Amazônia. (CAMELY, 2018, p. 158-59).

4.2 As tentativas na frente de desestruturação mineradora: o minério é mais valioso do
que seres humanos?
Como se não bastasse o avanço da fronteira agropecuária, tendo a produção de soja
como elemento principal, o milho e o gado bovino em seu curso, os povos e comunidades
tradicionais do estado de Rondônia poderão vir a ter maiores problemas com a mineração. Isso
porque Rondônia está no mapa dos estados em que a extração de minérios é parte importante
da exploração capitalistas sobre os trabalhadores e trabalhadoras.
Rondônia tem a maior mina de cassiterita do mundo, que é conhecida como garimpo
Bom Futuro, localizado na região do município de Ariquemes. O garimpo Bom Futuro é o
maior garimpo a céu aberto do mundo todo. Embora Santana (2007) afirme a descoberta da
mina em 1952, alguns relatos indicam que a jazida foi descoberta em 1987, quando estavam
sendo abertos os “linhões” do Incra. A região, que até então vivia praticamente da agricultura,
rapidamente recebeu inúmeros interessados em explorar a cassiterita. Segundo Santana:
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Em 1952, ocorre a descoberta de cassiterita na região do Território Federal do
Guaporé (que mais tarde passou a ser Rondônia) e o governo tem seu interesse
despertado e passa a explorar a região em 1959. O problema é que as jazidas, embora
ricas, localizavam-se distantes dos centros de beneficiamento e estavam isoladas na
floresta. O transporte até Porto Velho era feito apenas por pequenos aviões.
(SANTANA, 2007, p. 68).

Porém, a exploração manual foi vedada o que priorizou o trabalho de médias e grandes
empresas no garimpo, mostrando mais uma vez o papel do Estado em apoio ao grande capital.
Assim surge a figura do requeiro80, que é o garimpeiro que vive as margens das máquinas,
catando os restos de minério que são deixadas diariamente pelas mineradoras. É um trabalho
extremamente perigo, já que há inúmeros desmoronamentos.

Até a década de sessenta a garimpagem da cassiterita era feita de forma manual. O
governo proíbe esta prática através da Portaria Ministerial de nº 95, de 31 de março
de 1970, com a alegação de ser essa prática antieconômica e predatória. Os
trabalhadores revoltados fizeram vários atos públicos e passeatas em Porto Velho,
mas foram reprimidos com a polícia e jato de água pelo governo. Os garimpeiros que
continuaram na região ficaram como requeiros (trabalhadores manuais que catavam a
cassiterita que as máquinas de estanho não conseguiam pegar e que vendiam suas
produções às cooperativas). Outros eram incentivados pelo governo a ir extrair ouro
no rio Madeira no final da década de setenta. (SANTANA, 2007, p. 68).

A região é conhecida pela ocorrência de muitas mortes e por haver ainda muitos corpos
embaixo de seus lagos. Matéria publicada em 2015 no site do governo do estado de Rondônia
afirmava que, naquele ano, o estado ocupava o quinto lugar como produtor mundial da
cassiterita, sendo o minério um dos principais responsáveis pela economia do estado. Àquela
época, Rondônia produzia cerca de 47% de toda a produção do país. (RONDÔNIA, 2015).
A extração de minérios nos garimpos é uma das grandes discussões no meio ambiental.
Inevitavelmente, há prejuízo considerável para a natureza local e, em alguns casos, os danos
são irreparáveis. Tratando-se especificamente do garimpo Bom Futuro, entre os principais
impactos observados, o assoreamento de alguns dos rios, igarapés e lagos da região é uma das
maiores preocupações, visto que podem comprometer diretamente a todo o sistema fluvial do
local. De acordo com o site Técnico em Mineração, “cerca de 28% da mata local deixou de
existir graças a atividade extrativista da cassiterita”.

Sobre essa problemática ver o importante documentário “Os Requeiros” de Lídio Sohn e Pilar De Zayas
Bernanos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ND3Ivbgd1Ac
80
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A pouco mais de 100 quilômetros do garimpo Bom Futuro está a Floresta Nacional do
Jamari (FLONA Jamari). A área tem mais de 220 mil hectares e, além da enorme quantidade
de madeira e água, o Serviço Geológico do Brasil diz que o subsolo desta floresta é rico em
nióbio, estanho, ouro, topázio e outros minerais. A FLONA do Jamari é a primeira floresta
nacional a ser leiloada para que empresas se utilizem de seus recursos naturais. Esse leilão é
previsto pela Lei de Gestão de Florestas Públicas (11.284/2006), que estabelece a criação de
unidades de conservação, a destinação para uso sustentável pelas comunidades locais e
contratos de concessão florestal com empresas brasileiras por meio de processo de licitação.
No caso da FLONA do Jamari, ganharam o edital de licitação a empresa Amata S/A,
de São Paulo, e outras duas empresas rondonienses, a Madeflora e a Sakura, como beneficiárias.
Essas três empresas madeireiras venceram a licitação pública para explorar 96 mil hectares da
Flona do Jamari, de forma sustentável pelo período de 40 anos. Este deverá ser um grande
problema para povos e comunidades tradicionais que anteriormente tinham acesso a essa
floresta, mas talvez um problema maior seja que a FLONA do Jamari concentra grandes jazidas
de nióbio, um metal nobre.
O nióbio é usado principalmente para a fabricação de ligas ferro-nióbio, de elevados
índices de elasticidade e alta resistência a choques, usadas na construção pontes, dutos,
locomotivas, turbinas para aviões etc. O nióbio, hoje, representa o que foi a borracha há um
século para o desenvolvimento industrial das potências mundiais da época. O Brasil tem o
monopólio mundial da produção desse minério estratégico e vive um ciclo do nióbio, no
entanto, repete um modelo estrutural do sistema capitalista, em que os países estrangeiros que
compram as matérias-primas ditam os seus preços. O Serviço Geológico do Brasil indica que a
China e o Japão importam do Brasil a totalidade desse minério que se usa em suas indústrias.
No Ocidente, os Estados Unidos importam 80%. Não será surpresa se empresas desses países
vierem participar de leilões das florestas brasileiras.
Em outras áreas, como em Roraima, onde se supõe existir uma reserva de nióbio maior
do que todas as conhecidas no país, é mais difícil extrair o minério porque ele está, em princípio,
preservado e inalienável por pertencer ao território indígena da Raposa do Sol. A venda de
florestas em Rondônia abre caminho para a exploração de sua biogeodiversidade por
estrangeiros. É o que Enrique Leff (2004, p. 2) classificou como “capitalización de la
naturaleza” que, para ele, toma força com o discurso da globalização:

El discurso de la globalización aparece así como una mirada glotona más que como
una visión holística; en lugar de aglutinar y dar integridad a la naturaleza y la cultura,
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las fragmenta como partes constitutivas del “desarrollo sostenible” para globalizar
racionalmente al planeta y al mundo bajo el principio unitario del mercado. Esta
operación simbólica somete a todos los órdenes del ser a los dictados de una razón
global y universal. De esta forma, prepara las condiciones ideológicas para la
capitalización de la naturaleza y la reducción del ambiente a la razón económica. Las
estrategias fatales del discurso del “desarrollo sostenible” resultan de su pecado
capital: su gula infinita e insaciable. (LEFF, 2004, p.109).

Apesar da “riqueza” mineral81, em Rondônia e em toda a Amazônia, trabalhadores de
toda a região e, sobretudo, povos e comunidades tradicionais têm sofrido com os ataques do
capital a natureza. Povos tradicionais estão mais ameaçados já que a sua relação com a natureza
é mais forte e dependente. Abaixo temos um mapa de recursos minerais em Rondônia.

Figura 20: recursos minerais em Rondônia

Fonte: Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Com um a área de 5.140 quilômetros quadrados, o município de Costa Marques tem
como coordenadas geográficas a latitude 12º26'42"S e a longitude 64º 13' 38" W. Ao olharmos
o mapa de jazimentos minerais acima, vemos que na região do município há inúmeras

Em matéria publicada em 18 de outubro de 2018, com o título “Zona da Mata de Rondônia tem reservas de
cobre ainda ocultas”, o site Gente de Opinião afirma que, em Rondônia, a Companhia Vale do Rio Doce, a norteamericana Phelps Dodge e a Mineração Maracá pesquisam reservas de minério de cobre no município de Alta
Floresta do Oeste. A Phelps Dodge é sócia majoritária em três minas de cobre na América do Sul: Cerro Verde
em Arequipa (Peru), Candelária em Copiapó (Chile) e El Abra em Antofagasta (Chile).
81
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possibilidades para a extração de ouro e de estanho. Isso ajuda a explicar o interesse de agentes
capitalistas na região.
Por conta da renda fundiária da terra, o solo é objeto de interesse, mas, sobretudo o
subsolo é a grande atração para o capital. Alguns trabalhadores das comunidades tradicionais
têm a noção de que o direito ao uso de suas terras está ameaçado por conta dessa questão. A
previsão de Seu Orlando, um dos moradores mais antigos da Comunidade Quilombola de
Santa Fé, é emblemática e, ao mesmo tempo, dramática:

Isso aqui vai ser uma grande plantação de soja. Vai ser porque os que os empresários
vão entrar primeiro. Porque aqui está tudo mapeado, o subsolo está mapeado e eles
estão de olho. Enquanto tiver resistência eles não entram [...] mas essa criançada daqui
não quer se identificar como quilombola. E a escola não ajuda a criança a se identificar
como quilombola, tem que ser um trabalho na comunidade, mas ai é que estão as
coisas, os adultos também precisam serem educados, não são só as crianças que têm
que ser educadas os adultos também precisam ser educados né, se não educar mãe o
pai, as crianças não se educam. (SEU ORLANDO, entrevista concedida a SOUZA;
TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Interessante notarmos que Seu Orlando faz a relação entre identidade e resistência. E
atribui à escola a tarefa de ajudar na construção da identidade. Perguntamos a ele sobre o papel
da comunidade na construção da identidade, o que a comunidade fazia para ensinar as crianças
a sua identidade quilombola. A resposta foi enfática:

A comunidade não faz nada. Não há nenhum trabalho pra ensinar as crianças e os
jovens sobre a luta para conseguir essa terra, sobre as histórias de antigamente, quando
o fazendeiro, o seu Novaes, colocou fogo em nossas casas e em nossas roças e nós
tivemos que ficar em Costa Marques ajudados pela prefeitura e pela igreja 82. Por que
a igreja nunca abandonou nossa gente. O seu Novaes queimou tudo aqui e ainda
colocou jagunço, pistoleiro para ficar nos ameaçando. Nós fomos para Costa Marques,
mas não abandonamos a terra não, todo dia a gente vinha aqui, a gente vinha junto,
vinha todo mundo, para os pistoleiros não pegar a gente. Se viesse sozinho poderia
ser muito perigoso. (SEU ORLANDO, entrevista concedida a SOUZA; TIRIBA E
DEMÍCIO, 2018).

Mas muitos trabalhadores e trabalhadoras estão se organizando para o enfrentamento
aos agentes do capitalismo. Entre os dia 18 e 21 de maio de 2018, aconteceu em Parauapebas,
no estado do Pará, o I Encontro Nacional do MAM – Movimento pela Soberania Popular na
Mineração, em que representantes dos trabalhadores de 16 estados brasileiros e representantes
dos trabalhadores da Colômbia, do Peru, da África do Sul, da Guatemala e do Equador,
82

Seu Orlando refere-se as ações da Igreja Católica, que sempre foi uma instituição muito atuante tanto em relação
a povos e comunidades tradicionais, quanto em relação a demais populações pobres no Vale do Guaporé.
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discutiram os rumos dessa luta e entre outras ações redigiram uma carta-manifesto, cujo ponto
segundo trata da intencionalidade da luta.

Onde houver especulação para tomada dos territórios (indígenas, quilombolas,
comunidades tradicionais, camponesas e ribeirinhas) pelas mineradoras, faremos o
que for necessário para enfrentar esse modelo mineral que está colocado – seja cava,
ferrovia, barragem de rejeito, mineroduto ou porto. (MOVIMENTO PELA
SOBERANIA POPULAR NA MINERAÇÃO, 2018).

Essa organização é estritamente necessária para os embates no campo. A política de
desenvolvimento territorial brasileira, criada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), com os primeiros textos orientadores discutidos a partir do ano de 2005, trouxe
certa organização para os trabalhadores e trabalhadoras do campesinato amazônico. A política
territorial foi concebida como um instrumento para que moradores do campo brasileiro se
mobilizassem em busca do acesso às políticas públicas existentes. Desse modo foi criado o
Território Rural Madeira Mamoré, composto pelos municípios de Itapuã do Oeste, Candeias do
Jamari, Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará Mirim. No conselho gestor desse Território Rural
temos, entre outros, representantes do MAB e da CPT. No caso do Território Rural do Vale do
Guaporé, que é composto pelos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé,
São Miguel do Guaporé e Seringueiras, o conselho gestor tem representantes das
comunidades participantes da pesquisa. Fazem parte do conselho Gomes (Santa Fé),
Gilberto (Forte Príncipe da Beira) e Ramires (RESEX).
Embora os dados indiquem que Rondônia seja considerado um estado rico entre os
estados do Norte e do Nordeste brasileiro, no Vale do Guaporé (e também no Vale do Madeira)
a pobreza pode ser vista e sentida. Costa Marques tem 75% da população vulnerável à pobreza
e São Francisco do Guaporé, o município vizinho, tem 72% da população nessa situação. Em
Costa Marques 1.654 famílias são beneficiadas com o Programa Bolsa Família (IBGE, 2018).
Essa situação paradoxal de um estado rico (ou com muitas riquezas), mas com muita gente
pobre, é característica do modelo neoliberal que toma conta das relações produtivas no Brasil.
Por conta desse cenário, consideramos importante compreender em que medida os
processos de reprodução da vida dessas pessoas requerem, ainda que contraditoriamente, a
afirmação e reafirmação de modos de vida distintos do modo de produção capitalista.
Como afirmamos no capítulo 3, povos e comunidades tradicionais tecem os seus
modos de vida cotidianamente na relação entre trabalho-educação, em que economia e cultura
são elementos primordiais para nesta relação. Isto amplia a experiência e garante a
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reprodução da vida material e imaterial desse povo, afirmando a identidade e a resistência.
Ressaltamos que é pela junção dos conceitos de trabalho, território, educação, economia,
cultura, experiência, saberes e identidade que é possível apreender os modos de vida e, com
esses, a resistência. Essa junção é dialética, um constante movimento entre os conceitos já que
a relação trabalho-educação traz saberes e experiência, articula a economia e a cultura, reforça
a identidade e com isso a luta pelo território. Mas também é o território que permite a relação
trabalho-educação, as relações econômicas, as relações culturais, marca a identidade, traz
experiências e saberes, enfim, é na produção da vida material e imaterial que estes conceitos se
misturam e formulam os modos de vida nas comunidades tradicionais.
Os agentes do modo de produção capitalista, com grande participação do Estado,
atacam esses pilares para que os trabalhadores não consigam se manter em seus territórios.
Dificultando as ações no trabalho e o acesso a partes do território, oferecendo um sistema
educacional falho, cujo modelo não é pensado para as especificidades do campesinato. Além
disso, o Estado pouco se preocupa com os processos econômicos das comunidades tradicionais,
deixando-as à mercê de “atravessadores” que pensam apenas na possibilidade de exploração
desses trabalhadores.
Assim vão acontecendo as tentativas de desestruturação dos modos de vida. Os
moradores das comunidades vivem em luta e, como toda luta, essa traz alegrias e dissabores. O
fato de estarem em situação de fronteira os ajuda e ao mesmo tempo os prejudica. Os ajuda
porque é nessa condição que construíram sua história e seus modos de vida. Prejudica-os porque
o modo de produção capitalista investe sobre as fronteiras como se lá não houvesse ninguém.
Por conta disso o conflito é inevitável.

A história recente das lutas camponesas no Brasil tem, aliás, mostrado
abundantemente que mesmo quando não se configura a falta de alternativas, os
camponeses ameaçados optam pela luta pela terra, pelo questionamento seja dos
supostos direitos dos alegados proprietários seja da própria legitimidade desses
direitos. As diferentes modalidades de acomodação desses conflitos por parte do
Estado, com as desapropriações de terras para reforma agrária, até preventivamente
nos casos de probabilidade de tensão social, mostram que os trabalhadores rurais,
ainda que por via indireta, conseguiram abrir uma alternativa poderosa e em grande
parte sua numa situação de aparente falta de alternativas. (MARTINS, 2019, p. 151).

A vontade para a luta faz dos camponeses um grupo de trabalhadores com uma história
rica que nos traz esperanças de um mundo melhor. Mundo esse que deverá ser pautado pelo
Comum, pela ideia de que a coletividade é a solução para os problemas que o modo de produção
capitalista cria para a classe trabalhadora. Os camponeses estão à frente dos embates que
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buscam esse mundo melhor, inclusive sendo exemplo para as demais frações da classe
trabalhadora. Em seu estudo intitulado Os Novos Camponeses, Armando Bartra Vérges (2011
p.68) afirma que “talvez por sua localização fronteiriça e sua condição de eternos
marginalizados, os camponeses tornam-se, em tempos de darwinismo social e exclusão
descontrolada, símbolos de resistência e opção de socialização solidária”.

CONCLUSÃO

Lia: me diz uma coisa: qual o tamanho do terreno aqui da senhora?
Dona Ermínia: como assim, o terreno?
Lia: até onde a senhora pode plantar flores, cuidar da terra, fazer uma
hortinha? Qual o limite?
Dona Ermínia: não tem limite. A gente vai até onde a gente quer, a
gente que decide. Decide pelo bom senso.
(Diálogo na RESEX do rio Cautário).

O entendimento de como se constituem os modos de vida dos povos e comunidades
tradicionais de Rondônia exige uma análise histórica das determinações econômicas, políticas,
culturais, enfim, das mediações do capital, para podermos compreender os conflitos e dilemas
pelos quais passaram para chegar à atual situação porque “a história do recente deslocamento
da fronteira é uma história de destruição. Mas, é também uma história de resistência, de revolta,
de protesto, de sonho e de esperança” (MARTINS, 2019, p. 132). Defender o modo de vida é
defender a identidade de ser ribeirinho, beradero, extrativista, indígena, quilombola, enfim, é
defender o seu território, o qual precisa de defesa porque “a história contemporânea da fronteira,
no Brasil, é a história das lutas étnicas e sociais” (MARTINS, 2019, p. 132).
Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar as relações educativas, econômicas,
culturais, políticas e ambientais que conformam modos de vida em povos e comunidades
tradicionais, tendo em conta as contradições entre capital e trabalho na sua historicidade. Em
síntese, o objetivo foi compreender como povos comunidades tradicionais construíram seus
modos de vida para o enfrentamento da exploração capitalista que, na Amazônia, sempre foi
mediada pelo Estado, que outrora estava baseada na figura do seringalista e hoje está ancorada
nas figuras do fazendeiro, das empresas mineradoras, com o comerciante atravessador de
mercadorias presente em todos os momentos.
Definimos sete lugares como lócus da pesquisa. No Vale do Guaporé foram a
Comunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, a Comunidade Quilombola de Santa Fé e
a Reserva Extrativista do rio Cautário, todas no município de Costa Marques, divisa do Brasil
com a Bolívia. Um detalhe importante é que a Reserva Extrativista do rio Cautário tem no seu
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interior 6 comunidades que são: Jatobá, Cajueiro, Canindé, Vitória Régia, Ouro Fino e Laranjal.
No município de Porto Velho, beirando o rio Madeira, foram lócus da pesquisa a Reserva
Extrativista do Lago do Cuniã, a comunidade ribeirinha de São Carlos do Jamari, o
Reassentamento Morrinhos e o Reassentamento Santa Rita. A escolha dessas comunidades se
deu por conta dos contatos estabelecidos como professor do IFRO e, sobretudo, pela inserção
e parceria que temos com entidades e movimentos sociais populares que auxiliam os
camponeses em sua luta na defesa dos territórios. Começamos a problematizar o que
entendemos como modo de vida e isto nos levou a definirmos alguns objetivos que foram
basilares para o desenvolvimento da pesquisa.
A primeira questão é de ordem teórica e diz respeito à antropologia marxista.
Pesquisamos e escrevemos sobre os apontamentos que, em um primeiro momento Marx e
Engels e depois outros pensadores, sobretudo Thompson, nos indicam a possibilidade do
materialismo histórico estudar e dialogar com e sobre povos e comunidades tradicionais.
Outra questão que julgamos importante foi compreender em que medida os processos
de reprodução da vida material e imaterial desses grupos de trabalhadores requerem, ainda que
contraditoriamente, a afirmação e reafirmação de modos de vida distintos do modo de produção
capitalista. Isso nos levou a explicitar o que entendemos como modo de vida, o que foi resultado
de uma elaboração coletiva, calcada em pesquisas anteriores sobre trabalho-educação,
economia e cultura em povos e comunidades tradicionais.
A terceira questão estava relacionada à análise de como as relações educativas,
econômicas, culturais, políticas e ambientais sustentam os modos de vida em povos e
comunidades tradicionais, tendo em conta as contradições entre capital e trabalho na sua
historicidade. Responder a essa indagação nos levou a entender a relação que povos tradicionais
têm com a natureza e o território e como o trabalho é o elemento mediador dessas relações. Nas
comunidades da pesquisa, os modos de vida manifestam as relações que homens e mulheres
trabalhadoras, mediadas pela memória coletiva e por experiências vividas e herdadas,
estabelecem entre si e com o território em que produzem sua existência. Embora havendo
contradições, estas relações tendem a ser coletivas, baseadas em mutualidade e reciprocidade.
A última questão a nos preocupar era entender como no cotidiano das comunidades se
manifestam as contradições entre capital e trabalho, bem como as formas de afirmação/negação
de seus modos de vida, enfim, como o modo de produção capitalista atravanca os processos de
produção da vida material e imaterial das comunidades, na tentativa de tomar os territórios.
Para esta análise, procuramos entender as artimanhas, os discursos e as sutilezas dos agentes
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do capital nos embates ideológicos e nos processos de expropriação que empreendem contra
povos e comunidades tradicionais.
A hipótese desse trabalho é que para povos e comunidades tradicionais, a afirmação
dos modos de vida é o elemento de estruturação de sua identidade e resistência frente às
dificuldades da vida, e condição vital para a sua existência, a qual não pode ser pautada pela
lógica dos processos de sociabilidade do capital. Portanto, se os agentes do empresariado
capitalista conseguem interferir no modo de vida, isso enfraquece a resistência ao avanço do
Capital nos territórios.
Essa interferência se dá nas maneiras de produzir, consumir e distribuir os frutos do
trabalho, dificultando a relação de povos e comunidades tradicionais com os seus territórios e
com os que estão a sua volta. Ora, a relação com o território que são os rios, as terras, as florestas
e tudo que há em seu entorno é central na constituição dos modos de vida dessas comunidades.
Em relação aos objetivos da pesquisa, acreditamos que conseguimos atingi-los em sua
quase totalidade. Analisamos as relações seres humanos/natureza mediadas pelo trabalho, em
que os moradores das comunidades realizam sua reprodução material e imaterial, apropriandose da natureza, mas sem perder o necessário respeito com ela. Logo, esse grupo de trabalhadores
produz e mantém um saber diferenciado sobre a natureza que deve ser observado e reproduzido
se quisermos que a Amazônia continue viva. Baseado na memória, esse saber é diferenciado
porque povos tradicionais, quando estão em possibilidades e capacidades de “certa liberdade”83
em seus territórios, realizam um trabalho que não está nos mesmo moldes de alienação que a
fração da classe trabalhadora urbanizada sofre em seus postos de trabalho.
De acordo dom os depoimentos recolhidos na pesquisa de campo, podemos afirmar
que os modos de vida vão se constituindo como expressão da resistência ao capitalismo, cuja
exploração do trabalho alheio é fonte de lucro. E isso eles não querem. Como nos disse
Gilberto, da Comunidade Quilombola do Forte Príncipe,

quilombola não tem patrão. [...] A gente que faz nosso tempo, é a comunidade que
produz o tempo dela, a hora que vai fazer, sem ninguém tá no pé ali “ó vai lá e faz
isso, faz desse jeito”. Porque a comunidade ela sabe o que ela vai fazer, na hora que
ela tem que fazer e como vai fazer. Então isso para nós é vantajoso, para a gente nos
dá um pouco de orgulho, porque aqui a comunidade nessa parte ela criou uma
autonomia dela, uma característica dela. (GILBERTO, entrevista concedida a
SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).

Quando falamos em “certa liberdade” estamos nos referindo a impossibilidade de evitar-se por completo as
relações com o modo de produção capitalista. Como dissemos no capítulo 4, as mediações do capital atingem o
campesinato sobretudo em suas relações com o mercado.
83
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É uma outra possibilidade de estar no mundo. Entre aqueles que nos falam sobre outras
maneiras de “viver o mundo”, Toledo e Barrera- Bassols o fazem indicando-nos a importância
da sabedoria popular e da memória biocultural. Por isso retomamos suas ideias nesse momento.
Valorizando povos e comunidades tradicionais, eles afirmam que a sociedade moderna,
“sobretudo os seus setores urbanos e industriais mais sofisticados” padecem de amnésia e por
isso não admitem que são “membros de apenas mais uma espécie biológica no planeta” (2015,
p. 17). Confrontando as sociedades ditas modernas e tecnológicas e, reclamando das atitudes
dos seres humanos que vivem nessas sociedades, eles dizem que:

Ignoram, portanto, que existiram e existem outras formas de se relacionar com a
natureza - ou com o que não é humano -, assim como há diversas maneiras de se
organizar como coletivos sociais a partir de outros sistemas de valores, de outro ethos.
(TOLEDO E BARRERA- BASSOLS, 2015, p. 17).

Inúmeras são as possibilidades. Comparado com as grandes empresas do sistema
capitalista, os povos e comunidades tradicionais que, em sua maioria vive com pouco
desenvolvimento de suas forças produtivas, pescando artesanalmente, fazendo farinha de
mandioca de maneira rudimentar, plantando roças e criando animais com baixo investimento
tecnológico, são um grande exemplo da força que tem a intenção humana. Por isso Toledo e
Barrera-Bassols são aqueles que nos alertam,

Torna-se necessário volver o olhar para os povos originários, tradicionais ou
indígenas, em cujos modos de vida – materiais e imateriais – é possível encontrar a
memória da espécie. E é nessa memória que está boa parte das chaves para decifrar,
compreender e superar a crise dessa modernidade, ao reconhecer outras formas de
conviver entre nós e com os outros – entre os modernos e os pré-modernos e entre os
humanos e os não humanos, isto é, a natureza ou as culturezas. (TOLEDO E
BARRERA- BASSOLS, 2015, p. 18).

Não estamos tentando encontrar o “Marx Selvagem” (TIBLE, 2013), mas indicar os
nexos entre economia e cultura nas formações sociais de povos e comunidades tradicionais.
Para tal intento, precisamos aprofundar a pesquisa teórica com alguns autores que gostaríamos
de ter tratado nessa tese, mas não tivemos “fôlego” para tal. É de nossa vontade fazer isso em
novas pesquisas. O adensamento dessa problemática deve ser feito por meio dos estudos de
Mariátegui (2011) sobre o ayllu (comunidade) e o comunismo agrário dos Incas, por ele
nomeados de socialismo indo-americano. Também com os estudos de Linera (2010) sobre a
potência plebeia que, na sua análise, tem a força ampliada naquilo que ele chama de forma

188

comunidade. E com o trabalho de Armando Bartra (2011) sobre os novos camponeses, “uma
classe abandonada pela economia e pela história, condenada à morte em todos os tribunais da
modernidade” e que por isso mesmo tem um caráter revolucionário.
Sendo assim, devemos considerar os estudos sobre espaços/tempos das culturas
milenares dos povos e comunidades tradicionais (TIRIBA; FISCHER, 2015) que, embora
submersas no contexto da acumulação flexível, suas práticas econômico-culturais preservam
modos de vida calcada no trabalho coletivo e na apropriação coletiva de seus frutos. A história
é sempre permeada de contradições e possibilidades. Ou seja, “A concepção marxiana de
progresso, em oposição à sua ampla interpretação vulgar, não configura o desenvolvimento das
forças produtivas, entendido em seu sentido técnico como critério único e exclusivo de avanço
histórico” (MÁRKUS, 2015, p. 132). Acreditamos que o pensamento deste autor também
merece um aprofundamento em novas pesquisas.
Ao investigarmos as formas de resistência e afirmação dos modos de vida de povos e
comunidades tradicionais, encontramos um movimento de luta pelo Comum e isso é
extremamente importante porque assim como Pierre Dardot e Christian Laval, compreendemos
o Comum como um princípio político e:

Entendemos por política a atividade de deliberação pela qual se esforçam para
determinar juntos o que é justo, bem como a decisão e a ação decorrentes dessa
atividade coletiva. Portanto, política não é um fazer reservado a uma minoria de
profissionais, não diz respeito a competência de especialistas e não pode ser profissão:
ela é assunto para aquele que queira ou deseje participar da deliberação pública, seja
qual for seu status ou profissão. (Dardot e Laval, 2017, p. 616).

Entendemos então que política é assunto e dever de todos. E o campesinato tem lutado
para estar politicamente representado. Isto fica muito claro nos textos que compõem o dossiê
temático Lutas no campo e o “comum” na América Latina, apresentado no número 36 da
revista Trabalho Necessário. Como dissemos no capítulo 2, os textos de dossiê nos mostram
que há diversos grupos sociais, sobretudo no campo, povos e comunidades tradicionais que
vivem as relações entre seres humanos e natureza mediados pelo trabalho de outra maneira, em
condições não necessariamente capitalistas, e que emergem como alternativa crítica ao modo
hegemônico de produção da vida. E a despeito daqueles que vaticinaram o seu fim, povos e
comunidades tradicionais aí estão, mostrando-se mais firmes do que nunca.

A história nos mostra que não apenas se mantiveram vivos e ativos em formas de
integração vertical subsumida, como também em modos de reprodução através de uso
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“comum” da terra (comunidades originárias indígenas nas reservas ou quilombolas
tradicionais, fundos de pasto, faxinais, seringais, babaçus ...) ou pela ocupação
organizada através de movimentos sociais e assim se incluíram no novo mundo
burguês como necessárias e produtivas, e consequentemente participando de modo
ativo mesmo que na posição subordinada e deste modo mantendo certa singularidade
e independência relativa e então, torna-se possível reconhecer que, dialeticamente,
não desapareceram. (RIBEIRO; SOUZA, 2020, p. 9,10).

Acreditamos serem necessárias novas pesquisas que aprofundem a ideia do Comum
como sustentação dos modos de vida dos povos tradicionais. Ao lutar pelo Comum, povos e
comunidades tradicionais estão participando politicamente da vida do país, tendo por base os
seus saberes sociais que, retomando o que dissemos na introdução desse trabalho, são os saberes
que permitem “ao grupo social que os detém a inserção em determinadas relações econômicas,
políticas e culturais, de modo que ele participe, integre-se e/ou oponha-se, resista e lute no
contexto dessas relações com o objetivo de uma nova hegemonia”. (RODRIGUES, 2012, p.
80-1). A luta por hegemonia passa pelo trabalho e interesse de todos, que devem se envolver
com esta questão. Também por conta desta questão, o Comum é importante, afinal:

Cumpre firmar que, para ser verdadeiramente comum, o uso deve implicar que os
próprios interessados deliberem e determinem coletivamente essa destinação. [...] E é
nessas condições também que se pode dar pleno sentido ao duplo dever imposto
governo do comum: dever negativo de não atentar contra o direito dos outros usuários
e dever positivo de conservar a coisa sob responsabilidade coletiva. (DARDOT e
LAVAL, 2017, p.505).

Mesmo que historicamente estão à margem da produção de riquezas e se não
conseguem participar efetivamente das questões do Estado, homens e mulheres reagem e se
organizam em torno de uma pauta de reivindicações, entre elas a defesa de seus territórios e o
reconhecimento do direito de decidir sobre seus modos de produzir a vida. Por isso, Marilena
Chauí nos alertou a necessidade de nossas ações para que a realidade se iguale (ou chegue o
mais próximo possível) do “mundo ideal”:

Se nascemos numa sociedade que nos ensina certos valores morais- justiça, igualdade,
veracidade, generosidade, coragem, amizade, direito a felicidade- e, no entanto
impede a concretização deles porque está organizada e estruturada de modo a impedilos, o reconhecimento da contradição entre o ideal e a realidade é o primeiro momento
da liberdade e da vida ética como recusa da violência. O segundo momento é a busca
das brechas pelas quais possa passar o possível, isto é, uma outra sociedade que
concretize no real aquilo que a nossa propõe no ideal[...] o terceiro momento é o da
nossa decisão de agir e da escolha dos meios para a ação. O último momento da
liberdade é a realização da ação para transformar um possível num real, uma
possibilidade numa realidade. (CHAUÍ, 2000. p. 14).
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A proposição de acima está centrada na contradição entre o real e o ideal ou em termos
marxianos, entre aparência e essência. Assim, na perspectiva do materialismo histórico, cabenos apreender os movimentos do real, buscando sua unidade como “síntese de múltiplas
determinações” (MARX, 2008, p. 258). Tendo em conta a historicidade dos processos de saque
e degradação das riquezas da Amazônia (MARQUES, 2019), os modos de vida e a
autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais são delineados, não apenas em
Rondônia, por políticas públicas econômicas, ambientais, educativas e culturais. Também são
pautados pela experiência humana, individual e coletiva, desses homens e mulheres que
insistem em preservar suas formas de estar no mundo e lutam para mostrar ao mundo que ali
estão, e que é totalmente falsa a ideia do vazio demográfico que, no ideário capitalista,
autorizaria a exploração da região.
Nos embates contra a colonialidade, povos e comunidades tradicionais de Rondônia e
da Amazônia, incluindo os povos andinos na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, no
Chile e na Venezuela, onde sobressaem índios e mestiços, Tiriba e Fischer (2013; 2015), Tiriba
e Santana (2017) e Alves e Tiriba (2018), em suas pesquisas afirmam que, embora sofrendo as
pressões das mediações do capital, nos espaços/tempos das economias e culturas de povos e
comunidades tradicionais, os modos de vida são calcados em relações de trocas horizontais,
prevalecendo mediações de primeira ordem nos processos de produção da existência.
Pelo o que indicam os depoimentos, embora tendo que vender sua força de trabalho
para satisfazer algumas necessidades, a sociabilidade de homens e mulheres se constrói pelo
espírito de coletividade, na perspectiva de garantir a reprodução ampliada da vida. Como diria
Thompson (1981, p. 194), no cotidiano de vida e trabalho, vão se tecendo as relações entre
economia e cultura. Afinal,

Contudo, em qualquer época histórica as relações econômicas são relações sociais.
Ainda que no capitalismo se tenha a ilusão de que a economia é uma esfera separada
que atua sob leis próprias [...], a definição de economia sob a qual Marx orienta sua
obra deixa claro que se trata da produção social da vida e, portanto, todas as relações
de produção material, as jurídico-politicas, as religiosas, as filosóficas e científicas,
compõem uma totalidade indivisível. (TURATTI, 2011, p. 210).

Por tratar-se de formas não capitalistas de produção da existência humana que buscam
se afirmar e se distinguir do modo de produção capitalista, os processos educativos de formação
destas pessoas se constituem em meio à contradição entre sociabilidade do capital e
sociabilidade de formas econômico-culturais de valorização de relações entre seres humanos e
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natureza, mediadas pelo trabalho de produzir a vida de forma associativa e solidária. Como
assinalava Rosa Luxemburgo (1970, p. 317), “o capitalismo aparece e se desenvolve
historicamente num meio social não capitalista”. Para sua própria existência e realização, o
capitalismo necessita “estar cercado de formas de produção não capitalista”, visando à sua
desintegração e dissolução contínua.
Com o apogeu do neoliberalismo, à custa da exploração da força de trabalho e da
espoliação das forças da natureza, os homens-de-negócio têm nos levado à globalização da
barbárie. Essa barbárie é disfarçada pelo conceito de progresso, que traz no seu bojo a ideia de
satisfação pelo entretenimento. Disso nos fala o pensador indígena Ailton Krenak:

Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações
espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em
ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas,
montanhas e rios. Eles inventam kits superinteressantes para nos manter nesse local,
alienados de tudo, e se possível tomando muito remédio. Porque, afinal, é preciso
fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem, e eles vão fazer remédio
e um monte de parafernálias para nos entreter. (KRENAK, 2019, p. 11).

Ao mesmo tempo, acreditando na capacidade de luta e resistência e nas determinações
da “agência humana”, a história desses povos ajuda-nos a “renovar nossa percepção da gama
de possibilidades implícitas no ser humano” (THOMPSON, 1998, p. 23). Isso nos possibilita
compreender que o modo de produção capitalista tem hegemonia em relação a outros modos
de produção da existência humana, entre eles o de economias e culturas milenares que perduram
na África, Ásia e América Latina, mas não é a totalidade. Investigar a “história vista de baixo”,
possibilita-nos evidenciar que a luta de classes é sempre luta por valores e que, no processo de
fazer-se classe trabalhadora, entendida como formação econômica e cultural, a experiência
“surge porque homens e mulheres (e não apenas filósofos) são racionais e refletem sobre o que
acontece a eles e ao seu mundo” (THOMPSON, 1981, p. 16).
Armando Bartra Vergés (2011) afirma que só é possível falar do camponês em seu
engajamento político e, portanto, é possível perceber um movimento vigoroso e centrípeto, que
possui uma identidade polifônica (no caso rondoniense são as falas da miscigenação entre
indígenas brasileiros e bolivianos, negros aquilombados e nordestinos que viraram
extrativistas) sempre em construção e cuja força reside precisamente na união dos diferentes.
Aí está a importância de compreender a pluralidade quando analisar o campo e a condição
camponesa que não está arraigada somente no campo, mas também nas cidades por conta do

192

êxodo, dos planos de desenvolvimento e por isso também impulsionam os camponeses a se
organizarem e em seu protagonismo fazer-se classe social.
Sabemos que raça, gênero e etnia não fazem diferença para o capital quando se trata
de possibilidades de lucro para o empresariado, mas também afirmamos que a junção desses
conceitos mantém viva a luta pela manutenção do modo de vida de povos e comunidades
tradicionais que deve corroborar a construção de sociabilidades fundadas na lógica da
reprodução ampliada da vida.
Também sabemos que em Rondônia e na Amazônia brasileira a multietnicidade se deu
pela migração de trabalhadores que, no caso amazônico, se fizeram como grandes
empreendimentos, seguidos de períodos com grande inércia. Neste contexto, foi estabelecida e
mantida a atual situação dos extrativistas da Amazônia. Como já vimos, o estabelecimento dos
trabalhadores e trabalhadoras que hoje vivem nos seringais amazônicos se deu pela crescente
expansão do mercado de borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Esta demanda,
proveniente da indústria europeia e norte-americana de automóveis, foi responsável pela
necessidade do recrutamento de força de trabalho, em especial a nordestina.
Os nordestinos destinados aos seringais viviam em regime de semiescravidão, pois
acumulavam dívidas com os patrões, precisavam aprender como sobreviver da subsistência
(cultivo, pesca e caça) para que pudessem se livrar da necessidade de fornecimento de
alimentos, o que aumentava suas dívidas.
Somado a isto, houve o total abandono destas famílias quando a economia da borracha
entrou em declínio, ocasionado pela produção sintética da borracha fomentada pelos Estados
Unidos no Oriente. Com os seringueiros vivendo sem “patrão”, sem saber se conseguiriam ficar
em sua “colocação” para cortar seringa, somada à luta por melhores condições de vida e
trabalho que ecoava do Acre para outros pontos do Brasil, ganha força a ideia de criação de
reservas extrativistas na região.
O relato dos moradores da RESEX do rio Cautário condiz com as narrativas dos seus
antepassados, pais, avôs e até bisavôs que chegaram à região para a exploração do látex e por
aqui ficaram. Primeiramente, empregados de um seringalista, esses trabalhadores pioneiros
adaptaram-se à selva que lhes era inóspita e selvagem e fizeram dela seu novo lar. Roberto,
extrativista que mora na comunidade de Vitória Régia, diz:

Da minha família quem chegou aqui primeiro foi o meu vô. Ele foi Soldado da
Borracha, veio do Ceará, sozinho, enfrentar essa mata aqui de Rondônia. Naquela
época ele não tinha muita escolha, ou era aqui, ou era lá na guerra, ele veio para cá.
Só que não era aqui ainda, ele foi lá para o Seringal Ouro Preto em Guajará-Mirim.
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Ele casou com uma índia, minha vó é índia mesmo. Meu pai nasceu lá no seringal
Ouro Preto. Depois que meu pai veio para cá, para o Cautário, no tempo do patrão
ainda. Nós nascemos tudo aqui, eu e meus irmãos. Uns estão por aqui, outros estão
fora, um mora em Porto Velho. Eu já sai daqui e me arrependi, porque fui morar na
cidade e na cidade ou você tem e dinheiro e come ou se não tem dinheiro não tem
comida. Aqui não, a gente planta uma roça, planta de tudo, pesca, caça e vai vivendo
a vida. (ROBERTO, entrevista concedida a SOUZA e TIRIBA, 2018).

“No tempo do patrão” a que Roberto se refere, foi a época em que o Estado brasileiro
dava concessões de uso de enormes áreas da floresta amazônica para empresários capitalistas
explorarem matas e trabalhadores, sobretudo na produção de borracha. Novamente retomamos
os depoimentos que, gentilmente, moradores das comunidades tradicionais nos deram, para
evidenciar que esse grupo de trabalhadores quer manter seus modos de vida e continuar com a
sua vida no campo. Estão preocupados com a sua vida e o ataque que sofrem em seus territórios,
em seus modos de vida. Também estão preocupados com o futuro dos filhos em relação à
preservação das comunidades que se situam no interior da RESEX Rio Cautário, Ramires diz
a eles:

Se quiser ir morar na cidade vai, pode ir! Mas nunca renegue o seu passado e sua
família extrativista. Porque o cara que saiu da Reserva tem que saber que na Reserva
está a raiz dele. A árvore não é assim? A última folha, aquela que está mais no alto,
sabe que depende da raiz para ela poder estar lá. Porque sem raiz, a árvore não para
em pé. É assim que a vida segue, a gente vai ensinando e aprendendo, ensinando e
aprendendo. (RAMIRES, entrevista concedida a SOUZA e TIRIBA, 2018).

Melhorar a qualidade de vida é, sem dúvida, a aspiração da classe trabalhadora. Mas
isso não quer dizer que no Vale do Guaporé e no Vale do Madeira as pessoas queiram deixar
seus territórios e partirem para outros lugares. Pelo contrário, Roberto nos diz que a RESEX é
o que ele esperava: “eu já sai daqui e me arrependi, porque fui morar na cidade e aí se tem
dinheiro, come. Se não tem dinheiro, não come. Aqui a gente planta uma roça, pesca, caça e
vai vivendo”. D. Soledade também indica que gosta do seu lugar:

um dia eu fui no médico, lá em Seringueiras, e ele me perguntou: D. Soledade, lá onde
a senhora mora tem mercado?
Eu disse: ah doutor, lá tem um mercado muito grande.
Aí ele perguntou: como se chama esse mercado?
Eu disse: Guaporé, o mercado é o Guaporé. Porque no rio tem tudo que a gente
precisa, o rio tem a comida para a gente. (D. SOLEDADE, entrevista concedida a
SOUZA; TIRIBA E DEMÍCIO, 2018).
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Já Artur do Reassentamento Santa Rita afirma com todas as letras “eu moro no mato
por minha opção. Eu e minha muié (sic) queremos morar na roça”. Essa vontade de viver na
roça, a disposição pela defesa do território e a luta para manter os seus modos de vida, que
povos e comunidades tradicionais têm, nos animam a lutar juntos, somando forças com o
campesinato para a superação dos desafios que nos são impostos pelo modo de produção
capitalista. Mantemos a esperança, afinal:

Tanto camponeses como os indígenas têm muito o que contribuir com esses desafios.
Não é mero acaso que no fim de um século escarnecido pelo liberalismo tosco e pelo
capitalismo selvagem os olhares se voltem para a comunidade agrária, para alguns
hábitos antigos de respeito a natureza, para a velha propensão a tecnologia leve, para
as reservas de economia moral e o que nos resta dos sistemas de redistribuição e apoio
mútuo, bem como para as perseverantes formas de governo participativas e
consensuais.
Mas cuidado com o idealismo. O camponês não é bandido nem mocinho, mas talvez
o feio, o pícaro, o astuto e flexível; um clássico sobrevivente.
Seu mundo, desolado e precário, está longe de ser perfeito ainda que estimule a
imaginação. Após a queda do socialismo utópico e seu primo, o Estado de bem-estar,
é o único paradigma que nos resta. Em todo caso, é certo que se os indígenas
fracassarem todos nós seremos derrotados, e se os camponeses perderem, também
perderemos todos. (BARTRA VERGÉS, 2011, p.89).

Enfim, essa tese procurou entender este fato: a maneira como trabalhadores,
utilizando-se de suas experiências e seus saberes anteriormente adquiridos, conseguem um
movimento de produção da vida material e imaterial que, não necessariamente, está pautado
pela lógica capitalista dominante. Assim, configuram-se modos de vida singulares que são
estabelecidos por laços de reciprocidade e mutualidade em que a finalidade é o bem comum de
toda a comunidade. Povos tradicionais lutam pela manutenção dos seus territórios, lugares em
que vivem em uma relação de respeito com a natureza, com os outros e consigo mesmo.
Este estudo também tem a finalidade de dar visibilidade a esses modos de vida,
demonstrando assim que o modo de produção capitalista não é onipresente em nossa sociedade
e que cotidianamente existem trabalhadores e trabalhadoras que lutam para se constituírem
enquanto produtores livremente associados, ou seja, desenvolvem organizações sob outras
concepções de trabalho que não a exploratória, imposta pelo trabalho assalariado. Afinal, se os
participantes do Fórum Social Mundial, como o objetivo de elaborar alternativas para uma
transformação social global, dizem que “um outro mundo é possível”, nós afirmamos que outros
modos de vida são possíveis e que povos e comunidades tradicionais são parte importante na
busca por um mundo melhor, em que as relações sociais sejam pautadas pelos ideais coletivos,
pelos bens comunitários, enfim pelo Comum.
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ANEXOS
COMUNIDADE QUILOMBOLA SANTA FÉ

Mapa produzido pela comunidade durante o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia,
coordenado pelo professor Alfredo Wagner Berno de Almeida da Universidade do Estado do
Amazonas-UEA.
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O cotidiano e suas nuances
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Declaração do padre João Picard atestando a existência da comunidade e a atual divisão
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Mapa produzido pela comunidade durante o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia,
coordenado pelo professor Alfredo Wagner Berno de Almeida da Universidade do Estado do
Amazonas-UEA.
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Roda de conversa
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RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAUTÁRIO

Localização das Reservas Extrativistas do Rio Cautário e suas comunidades.
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222

Casa de farinha; horta cercada; a casa e seu “quintal; pequeno extrativista; a mãe lavando e o
filho pescando; “panelada de piranhas”; embarcações; o rio Cautário.

