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Resumo: O artigo tem por objetivo, apresentar e discutir algumas experiências de luta de trabalhadores que se 

deslocaram para o Setor de Rolim de Moura/RO em meados da década de 70, num contexto de mudanças no 

processo histórico de desenvolvimento e expansão das relações capitalistas, pautado no discurso de “espaço 

vazio” e integração nacional. Nesse processo, algumas concepções teóricas utilizadas pela produção 

historiográfica sobre Rondônia, para explicar o local, principalmente o fluxo migratório àquele Estado, se 

estruturam em diversos conceitos, como o de migração, que naturalizado confere a análise historiográfica um 

caráter estruturalista e economicista sobre o processo histórico. Nesta direção, o objetivo é problematizar 

como o conceito de migração inviabiliza, quando pensado nesses termos, a compreensão de aspectos mais 

amplos, como a relação com os lugares e com as cidades que se constituíram no decorrer desse processo de 

idas e vindas de muitos agentes que se deslocaram para Rondônia. Busca ainda, apontar caminhos que 

possibilite a problematização do conceito compreendendo-o não como um conceito analítico, mas histórico, 

isto é, apreendido como problema, no processo e nos procedimentos de investigação social. (FENELON, 

2009; WILLIAMS, 1977). 
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Este artigo tem como objetivo, apresentar e discutir algumas experiências de luta de 

trabalhadores que se deslocaram para o Setor de Rolim de Moura1 em meados da década de 70, 

num contexto de mudanças no processo histórico de desenvolvimento e expansão das relações 

capitalistas, pautado no discurso de “espaço vazio” e integração nacional. A partir desse 

período, foram implantados sete projetos de colonização no Estado de Rondônia. Foram cinco 

PICS (Projetos Integrados de Colonização) e dois PADS (Projetos de Assentamento Dirigido). 

Porém, devido ao intenso fluxo migratório que continuava na década de 1980, foi necessária a 

criação dos PARs (Projetos de Assentamento Rápido). A sistematização desse discurso, em 

projetos de “colonização”, deu origem a diversas cidades em Rondônia.  

De início, observamos na imprensa de circulação nacional, principalmente no jornal O 

Globo, uma ênfase na agricultura e no pequeno produtor ao mesmo tempo em que, a projeção 

                                                           
*Professora do Departamento de História, Universidade Federal de Rondônia. Doutoranda em História Social, 

Universidade Federal de Uberlândia. A pesquisa que resultou neste artigo contou com financiamento da 

CAPES/FAPERO. 

1 A cidade de Rolim de Moura está localizada na mesorregião Leste Rondoniense, a uma distância aproximada de 

500 quilômetros da capital Porto Velho/RO. Possui uma população estimada em 55.807 habitantes (conforme 

Censo demográfico de 2014, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE). Se limita 

ao Norte: com os municípios de Castanheiras e Cacoal. Ao Leste: com os municípios de Pimenta Bueno e São 

Felipe d'Oeste. A Oeste: com os municípios de Novo Horizonte do Oeste e Alta Floresta d'Oeste. Ao sul: com o 

município de Santa Luzia d'Oeste e Alta Floresta d'Oeste. 
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de cidades e de desenvolvimento da agroindústria foi evidenciada enquanto projeto de 

“modernização”. Em menos de uma década, as propagandas e incentivos à migração deu lugar 

a notícias em que o governo do Estado passou a visualizar na migração um problema que 

deveria ser contido. A associação daqueles que chegavam à criminalidade foi constante, e a 

participação dos trabalhadores nesses projetos foi marcada por dificuldades e privações 

diversas, além de muita luta na aquisição da propriedade da terra. Em sua maioria, refere-se a 

casos de ameaças e de expulsão de trabalhadores em áreas de fazendas, envolvendo diversos 

proprietários que se apropriavam indevidamente de terras e as disputavam judicialmente, não 

raras vezes, com direito a reintegração de posse e expulsão dos trabalhadores. 

Pelos registros em diversas fontes de jornais de circulação nacional e local, e a partir de 

entrevistas realizadas com diversos trabalhadores, os deslocamentos aconteceram em sua 

grande maioria da região Sul do país e datam da década de 70. Dentre as diversas experiências, 

destacamos a entrevista com José Mendes, que traz em sua memória o histórico de luta numa 

localidade à aproximadamente 50 Km do Setor Rolim de Moura. A referência é a um conflito 

que se arrastou por décadas no Estado de Rondônia, relacionado a Fazenda São Felipe: 

 

O conflito aconteceu logo no ano em seguida que eu cheguei aqui, em 1977, onde 

foram despejados 105 famílias. Deixaram lavoura de arroz, milho. Deixaram café em 

formação e os barracos deles. E os jagunço botavam fogo e despejavam o pessoal. 

Jagunços do Grupo Reunidas Corumbiara. Esse grupo na época tinha interesse de 

tirar as madeiras e ficar com as terras. E o Incra já tinha feito uma licitação e 

praticamente passado essas terras pra eles. As 105 famílias estavam distribuídas nas 

linhas 33 e 37. Conforme terminava a linha eles seguiram pra frente demarcando, 

formando suas posses e formando suas lavouras. E já depois de empossado e 

produzindo chegou o pessoal em forma de policial, mas eram jagunços mesmo, com 

farda de polícia e despejando o pessoal. Batendo, tirando à força. Queimando os 

barracos. Crianças, mulheres (José,  62 anos. Entrevistado em junho de 2015). 

 

José, chegou ao Estado em 76 e, no ano seguinte ocorreu o conflito que descreve. No 

período, ele não fazia parte do grupo de pessoas expulsas da Fazenda São Felipe. Só mais tarde 

ele se inseriu no movimento que foi ganhando força. Atear fogo nas moradias e destruir 

plantações dos trabalhadores consistiu em uma tática de expulsão, não apenas em relação aos 

trabalhadores descritos por José. Diversos registros sobre o período sinalizam para o uso de 

agrotóxicos nas plantações como forma de inviabilizar a sobrevivência dos trabalhadores, e 

consistiu em uma estratégia utilizada por aqueles que os queriam expulsar das áreas de fazenda. 

Porém, as ações de resistência pressionaram a desapropriação da Fazenda Reunidas em 

80: 
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 (...) O conflito foi no dia 4 de dezembro de 1980, e em novembro de 1984, 4 anos 

depois, o Incra já estava disponibilizando esses terrenos para o povo. 84 e 85 foi a 

época que o povo tomou posse das terras. Mas antes disso, aquele povo mesmo de 77, 

que ficaram despejados nas linhas 41 e linha 37. Aquele pessoal, O Incra distribuiu 

terra para eles na região de Alta Floresta. Que formou o vilarejo de Alta Floresta. 

Quer dizer, os primeiros posseiros não ficaram com as terras aqui. Foram para Alta 

Floresta. Aí novos grupos de resistência, foram com quem aconteceu o segundo 

conflito. O primeiro conflito foi aquele conflito onde houve o despejo das famílias que 

já tinham lavoura e tudo. E o segundo conflito foi o que os posseiros se enfrentaram 

com os jagunços. E aí não teve mortes, mas teve dois posseiros que foram atingidos. 

E foram para Ji-Paraná, fizeram a cirurgia e se recuperaram rapidamente. No dia 4 

de dezembro de 1980, esse foi o conflito que marcou mesmo a possível 

desapropriação. Porque os outros conflitos eles não queriam desapropriar. O 

segundo fez com que houvesse a desapropriação2 (José,  62 anos. Entrevistado em 

junho de 2015). 

 

A primeira luta dos trabalhadores realizada em 77, pela desapropriação da fazenda, 

mobilizou outros trabalhadores, e em 80 novo enfrentamento ocorreu. Desta vez, a ação dos 

trabalhadores pressionou o INCRA a distribuir terras em Alta Floresta Do Oeste, na época ainda 

um vilarejo, à aproximadamente 100 Km. Porém, outros trabalhadores deram continuidade a 

luta na referida fazenda e lograram êxito com a sua desapropriação a partir do ano de 84, quando 

tiveram os primeiros lotes distribuídos. 

A organização dos trabalhadores possui relação com uma experiência de expulsão 

sofrida no denominado Núcleo Abaitará, criado no mesmo período que o Setor Rolim de Moura 

e bem próximo a ele. Esses trabalhadores juntamente com os que chegavam no intenso fluxo 

migratório e não obtinham sucesso com as distribuições de terras que, em tese, estariam sendo 

realizadas pelo Incra, compuseram o movimento organizado em torno da desapropriação da 

fazenda São Felipe. 

O desenrolar dos conflitos na fazenda São Felipe também tem sua origem na fazenda 

Corumbiara, foco de diversos conflitos. No que pese os insucessos, mortes e disputas 

envolvendo os diversos casos de conflitos no Estado na década de 70, a ação dos trabalhadores 

na Fazenda São Felipe repercutiu de tal modo, que resultou em algumas conquistas. Estas se 

materializaram tanto na conquista de terras por trabalhadores na região de Alta Floresta do 

Oeste quanto na desapropriação da Fazenda São Felipe quando o presidente João Figueiredo a 

declarou como área de interesse social. Mais tarde, em 94, a área se tornou um projeto de 

assentamento, teve sua emancipação, constituindo-se na atual cidade de São Felipe Do Oeste.  

                                                           
2 Entrevista com José Mendes Ferreira Filho, 62 anos, realizada e cedida pelo Instituto Padre Ezequiel Ramin em 

ocasião da 29ª Romaria da Bíblia ocorrida em São Felipe Do Oeste/RO em 2015. 
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Além desse, outros casos de conflito foram registrados em diversas reportagens no 

período, como na reportagem “Luta por terras mata três”, pelo jornal O Estado de São Paulo: 

  
Do correspondente 

Três mortos, quatro feridos e duas pessoas desaparecidas foram o resultado da 

disputa por uma área de terra no projeto de colonização “Rolim de Moura”, no 

município de Cacoal, no final da tarde de domingo, envolvendo 20 membros de duas 

famílias que há seis meses lutam pela posse de um lote de 150 hectares na região. 

Dois dos mortos foram vítimas de balas de espingarda, conforme levantamento feito 

pela polícia, e um outro morreu esfaqueado, enquanto dos feridos um está em estado 

grave, no hospital em Ji Paraná, depois de ter recebido vários tiros pelo corpo (...) A 

polícia em Cacoal pediu reforços para a área. As duas famílias, Vieira e Antunes, já 

têm sérias desavenças desde quando moravam no Espírito Santo, de onde saíram, há 

dois anos, para Rondônia (Reportagem “Luta por terras mata três”, Jornal O Estado 

de São Paulo, 19/09/1980). 

 

A causa do conflito é minorizada pelo jornal, atribuída a possível desavença entre as 

famílias envolvidas, ainda quando moravam no Espírito Santo, mesmo indicando que o conflito 

ocorrera por disputa de terra. A imprensa, desse modo, cumpria o papel de retirar o foco do 

conflito. 

Além dos conflitos enfrentados pelos trabalhadores, vale ressaltar que a participação 

que tiveram nos projetos de colonização foi marcada por diversas privações quanto a saúde, 

educação, alimentação e deslocamento, o que implicou a criação de alternativas ao que estava 

posto. A ênfase na “colonização” foi divulgada por diversos meios de comunicação, e podemos 

perceber sua dimensão a partir da reportagem “Cirne Lima diz que ocupação da Amazônia é 

necessária e viável,” noticiada no jornal Alto Madeira: 

 

O SR. Cirne Lima definiu como, “indispensável” a ocupação real do território 

nacional, acentuando que a marcha para o Oeste, iniciada pelos bandeirantes, ainda 

é muito pouco efetiva, exigindo um esfôrço nacional para atingir tal objetivo, “que é 

mais urgente quando se analisa as condições mundiais da produção de alimentos e 

os índices elevadíssimos de crescimento demográfico”. Ao argumento de que só se 

deve aplicar no litoral, onde há uma infra estrutura que á capaz de oferecer 

rendimento compensador aos investimentos públicos e privados, respondeu o 

Ministro Cirne Lima que a ocupação da Amazônia não exigiria grande quantidades 

de capital, uma vez que a terra ali é barata e o Brasil possui mão-de-obra não 

qualificada o suficiente para dar início efetivo à ocupação, “não como deve mas sim 

como pode ser feita” (Jornal Alto Madeira, 01/05/1970, pág 1.) 

 

As projeções elencadas pelo então Ministro da Agricultura, para aquela região, 

desconsiderou elementos básicos para os que para lá se deslocaram, como estradas, habitação, 

saúde, educação, dentre outros. Embora houvesse o reconhecimento da realidade que estava 
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colocada, fica clara a projeção em relação a quem daria início à ocupação – pessoas cuja mão 

de obra não fosse qualificada.  

Além disso, a noção de desenvolvimento e progresso no período, se alicerçou em uma 

noção de cultura padrão, e na maioria das interpretações o Estado passou a existir em termos 

de povo, de vida e de cidade com a vinda dos migrantes, numa concepção de que os 

deslocamentos é que traria cultura, e os que chegavam seriam portadores do desenvolvimento 

e do progresso esperado. 

As noções de civilização, progresso e cultura que fizeram parte do processo de disputa 

em torno dos projetos de nação não ficaram restritas ao período do Estado Novo. Elas 

reaparecem ou nunca estiveram fora da pauta das preocupações governamentais tornando-se 

visíveis em 1970. Se até as décadas de 40/50 os indígenas eram vistos como possíveis 

trabalhadores “nacionais”, nas colônias agrícolas, na década de 70 e 80 passam a ser totalmente 

desconsiderados como parte daquela localidade. 

A partir de 80, constatamos por meio do jornal O Globo a ênfase aos que se dirigiam ao 

Estado, provenientes da região Sul do país, como aqueles que seriam responsáveis pela 

formação de uma futura cultura padrão, como podemos observar na reportagem “Governador 

Jorge Teixeira de Oliveira afirma que crise não atinge a economia de Rondônia”: 

No aspecto  cultural, é interessante observar que a migração vem de todos os pontos. 

Essas crianças que estão nascendo aqui em Rondônia, e que, no futuro, vão se 

aproximar, formarão amanhã uma nova raça de Rondônia. O rondonienese surgirá 

daqui a 20 anos, complementando os que já haviam aqui. Será um raça forte, por que 

os troncos são também muito fortes: o paranaense, o nordestino, o gaúcho. Isso vai 

dar um padrão de cultura. Os costumes vão se difundir, e dessa mistura surgirá até 

uma nova linguagem. Aqui terá uma espécie de esperanto. Eu vislumbro um futuro 

muito grande para Rondônia, pois os outros estados estãi acumulando problemas 

enquanto aqui estamos começando (Jornal O Globo, 30/06/1983, pág. 2). 

 

A desconsideração da cultura nativa se colocava junto a projeção de uma noção de 

cultura que atribuía a determinadas etnias um modelo padrão. Como se fosse possível buscar 

por uma cultura autônoma. 

Nesse contexto, se constituiu no campo historiográfico explicações que ao realizarem 

uma abordagem pautada na concepção desenvolvimentista, se cristalizaram no interior da 

academia, oferecendo discussões que vão ao encontro dos discursos governamentais do 

período, reproduzindo conceitos como o de integração e migração sem a devida 

problematização, conferindo ao Estado o protagonista e perdendo de vista as relações sociais.  
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A historiografia, ao não problematizar essas noções e atribuir ao processo histórico o 

conceito de migração, incorporou tais aspectos e manteve juntos todos aqueles que chegavam, 

no mesmo patamar de pioneirismo, consagrando inclusive a política adotada pelo INCRA que 

também manteve juntos em seus projetos trabalhadores de diversos lugares, que trouxeram em 

suas “bagagens” culturais diferentes expectativas e projetos de vida. Tal memória ao congelar 

o processo histórico torna oculta essas diversidades e diferenças a medida que homogeneíza os 

sujeitos e suas diferenças sócio-culturais.  

Nessas produções, as lutas e disputas travadas no cotidiano diário são pouco 

perceptíveis. Nelas não há espaço para a complexidade do que acontecia no dia a dia, porque 

cumprem um papel na produção de memórias que se requer autorizada a falar do passado e do 

presente, a ser a história. Nessas versões, os conflitos não existem, os sujeitos eleitos a fazer 

parte dela invariavelmente ocupam lugar de destaque. Nelas, o ordenamento estabelecido entre 

passado e presente deixa poucos espaços para se pensar outras possibilidades de análise. 

Outro aspecto observado é que tais narrativas se perpetuam na produção de 

memorialistas, cujas produções edificam genealogias, efemeridades que se transformam em 

marcos que ocultam tantas e tantos outros personagens do cotidiano do trabalho.  

Dessas versões é que surgem mitos como o de pioneiro e desbravador, como se fosse 

possível quantificar as lutas e sofrimentos e auferir através de um denominador comum quem 

mais sofreu e é merecedor de estar na memória e na história. Nessa memória há a tentativa de 

retratar as dificuldades dos que chegaram e tiveram que viver em localidades sem saúde, 

educação e habitação, em meio a mata fechada, etc. Porém, nessa narrativa, a memória e a 

história são elaboradas tendo como base um passado comum a todos, materializado num 

presente também comum, de vitórias e conquistas, sem espaço para as disputas e contradições. 

Assim, tanto a historiografia quanto os livros de memorialistas se tornam versões cristalizadas. 

Nesta direção, o conceito de migração precisa ser colocado em movimento, numa 

relação em que a noção de processo histórico esteja aberto a investigações e descobertas. Antes 

de ser explicado por ele mesmo o conceito precisa ser posto a problematizações tendo em vista 

o momento histórico que se quer investigar, buscando romper, desse modo, com a ideia 

determinista de causa e consequência. Partimos da prerrogativa de que as relações sociais são 

complexas e contraditórias e que pautá-las em análises dicotômicas em nada contribui na 

compreensão do processo histórico, haja vista que os conceitos em si não explicam as relações 

vivenciadas. 
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É por este caminho que sinalizamos para o entendimento da História Social, como 

história-problema e não como descrição de certezas, como campo de interpretações, sem que 

elas signifiquem verdades objetivas ou métodos de validade universal. A história social define 

o seu campo de reflexão ao formular problemas que ajudam a interpretar as relações entre os 

diversos grupos sociais, o que significa trazer para o campo da reflexão histórica aqueles que 

são referidos apenas como coadjuvantes, quando o são: mulheres, trabalhadores rurais e 

urbanos, idosos, grupos subalternos dentre outros.  

Consideramos que, se o objetivo é explicitar questões sobre o social pautado em 

experiências dos sujeitos que vivenciam o processo histórico a ser estudado, o diálogo com 

materiais de natureza diversa e, também, a produção de fontes orais se coloca dentre as 

possibilidades de problematizar versões cristalizadas e, ao mesmo tempo, conferir visibilidade 

aos diferentes agentes que se puseram em movimento no processo de constituição do território 

de Rondônia.   

Interessa, pois refletir sobre a experiência social dos diversos agentes para que os 

mesmos se revelem como sujeitos do e no processo histórico. Os registros que produziram e os 

significados que elaboraram acerca da realidade vivida, também precisam ser considerados 

como elementos que levaram à migração. Só a partir dessa análise encontramos evidências que 

ajudarão na problematização e compreensão do processo histórico de forma ampla.  

Daí a importância da memória como força ativa e como a partir dela evidenciamos 

questões relativas ao passado. Para isso, as contribuições trazidas pela História Social ajudam 

refletir sobre qual o papel da historiografia, em especial, da história no diálogo com a sociedade 

ao questionar sobre qual história estamos escrevendo, para quem e como ela está dialogando 

com o social. 

Nesta discussão, as contribuições de Fenelon (FENELON, 2004) no que se refere a 

constituição das memórias é significativa em termos de evidenciar os diversos significados 

atribuídos pelos sujeitos as suas vivências, na dinâmica construída em torno de suas 

experiências de modo mais amplo. Falar de memória como lembra Khoury (KHOURY, 2004) 

é entendê-la como um espaço onde as diferenças se constituem, portanto não estão dadas. Tais 

diferenças precisam ser compreendidas como sendo de classe3, não no sentido fechado do 

                                                           
3 Segundo Edward Palmer Thompson, classe social consiste em um fenômeno histórico definida pelos homens 

enquanto vivem sua própria história. Conforme: THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária Inglesa. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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termo, mas culturalmente vivida na maneira como os sujeitos se requerem diante do processo 

de desigualdade que vivem. Ou seja, a partir dos sentidos e significados que os sujeitos atribuem 

a sua experiência social.  Para isso, é de fundamental importância considerar o modo como 

relacionam os sentidos do tempo e da temporalidade na relação passado e presente. Isso 

perpassa compreender as memórias enquanto práticas sócio-culturais, articuladas as relações 

de poder presentes no cotidiano, compreendido como um tempo de contradições vividas, 

interpretadas e significadas pelos sujeitos enquanto um processo de mudanças em movimento 

e em transformação.  

Esta perspectiva sugere romper com noções cristalizadas e a constante problematização 

dos conceitos utilizados no processo de pesquisa, o que impõe ao pesquisador considerar o 

processo de constituição das fontes, independente de sua natureza. Enquanto produto social, as 

fontes disponíveis ao historiador precisam ser tratadas de modo relacional e num constante 

processo de disputas. 

De modo específico às fontes orais, não se trata de descrever as experiências dos sujeitos 

e seus modos de vida, mas inserir a discussão dentro de um processo amplo que explique os 

projetos que estavam colocados e as alternativas disponíveis em cada período histórico. 

Atentar-se para a forma de elaboração e, de construção das narrativas pode revelar aquilo que 

aponta Portelli quando diz que “A organização narrativa da vida cotidiana nos diz algo sobre 

onde está o sentido desta vida” (ALMEIDA; KOURY, 2014, p. 205). 

Outras contribuições vão na perspectiva de problematizar os conceitos a luz da prática 

social de modo a operacionaliza-los no movimento histórico. Isso implica o desafio teórico-

metodológico discutido por Cruz (CRUZ, 2006) e o Grupo Memória Popular (GRUPO 

MEMÓRIA POPULAR, 2000) sobre a relação passado e presente na história. Essas discussões 

evidenciam ao mesmo tempo a função social e política da história e do historiador e o cuidado 

para a não despolitização da história. De acordo com Cruz (CRUZ, 2006) é necessário ter claro 

qual a preocupação com o presente e o que nos leva indagar o passado. Isso implica repensar 

qual o diálogo que estabelecemos quando elegemos protagonistas para estudarmos nossos 

temas e problemas, o que por sua vez também implica repensar que os procedimentos 

metodológicos adotados devam ser menos de juntar fontes, e mais de problematizar seu 

processo de constituição de modo que não esteja desprovido do processo social. 

Nesta perspectiva, a cultura é pensada como espaço de luta e não apenas modo de vida, 

e os mecanismos presentes na sociedade como as linguagens, precisam ser compreendidas não 
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no sentido abstrato, mas como práticas constitutivas e ativas da vida social. Portanto, a memória 

não é só representação, mas significados atribuídos pelos sujeitos em sua vida prática. No 

trabalho com a memória, o sentido de determinado passado possui relação com questões 

colocadas no presente porque são constitutivas e mediadas socialmente e culturalmente por ele. 

Por isso, a necessidade de pensá-las a partir do movimento histórico e das 

temporalidades vividas pelos sujeitos, evidenciando elementos que podem ser responsáveis por 

determinadas narrativas, como valores ou a incorporação de memórias instituídas. Pensar 

assim, as diversas temporalidades tendo em vista que os sujeitos significam de modo diferente 

suas relações.  

Por ser a memória compreendida enquanto uma dimensão constitutiva da consciência 

social dos sujeitos a História oral não consiste em apenas um recurso no trabalho do historiador 

para confirmar ou buscar informações que não estão presentes em outros recursos. Seu uso 

possibilita a percepção do passado no momento em que é ativado no social e, desse modo, 

explicita significados que não se restringe a ela mesma, mas ao seu processo de elaboração e, 

portanto ao processo histórico vivido pelos sujeitos.  

Quando esses supostos são desconsiderados o trabalho com a memória leva a análises 

que se reportam ou a um presente imediato ou a um passado no qual não se visualiza questões 

relativas ao presente. Assim, pensar os sujeitos e suas problemáticas implica pensar cultura. A 

fonte oral é um processo, uma prática social, na qual o sujeito não interpreta deslocado da vida 

real. Ele significa no campo da cultura, algo que não foi criado pelo pesquisador, mas a partir 

de valores construídos durante sua trajetória. Daí a importância de pensar as diferenças durante 

o processo de análise das entrevistas orais, pois as diferenças significam fronteiras vivenciadas 

socialmente. Trata-se menos do que foi dito pelo sujeito, interessando a noção de processo 

durante a elaboração da fala, o que o sujeito traz e o modo como se apropria dos significados 

dominantes disponíveis num determinado contexto como forma de organizar seus pensamentos, 

a construção de seu enredo e os silêncios que podem estar contidos. Como menciona Portelli 

“A primeira coisa que torna a história oral diferente, portanto, é aquela que nos conta menos 

sobre eventos que sobre significados” (PORTELLI, 1997, p. 31).  

A partir desses supostos, a problematização do conceito de migração permite a pesquisa 

histórica um referencial de análise pautado nas experiências dos sujeitos que vivenciaram tal 

processo. Sujeitos que narram suas trajetórias de vida e de trabalho a partir de seus referenciais 

e, que a partir deles nos possibilita compreender o contexto de mudanças vivenciadas. 
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Mudanças nas formas de viver e trabalhar provocadas por transformações estruturais e de 

reorganização nos modos de viver suas relações no campo e na cidade.  

Para isso, faz-se necessário ao historiador a compreensão do conceito de migração em 

sua historicidade sem restringir seu sentido aos deslocamentos tampouco caracterizá-lo a partir 

de explicações estáticas. Sua historicidade precisa ser posta a luz do processo histórico a ser 

analisado e vivenciado pelos sujeitos, o que pode evidenciar outros elementos não presentes em 

análises fechadas sobre tal processo.  

Assim, compreendemos que a historiografia analisada requer novas perguntas às 

evidências e talvez uma delas seja questionar em que medida os marcos de memória 

estabelecidos permitem descobertas. Ou, em que medida a produção historiográfica produzida 

estabelece um diálogo com a sociedade a ponto de explicitar algo muito importante para nós 

historiadores e ressaltado por Déa Fenelon: 

 

Outra vez esta idéia bastante rica para nós historiadores de que o nosso objeto é a 

transformação, a mudança, o movimento, o interesse em saber como e por que as 

coisas aconteceram, principalmente para descobrir o significado e a direção da 

mudança. (FENELON, 2009, p.35) 

 

Analisar o processo histórico a partir de marcos de memória não oferece saída para uma 

análise satisfatória acerca das ações frente ao que estava sendo vivenciado pelos sujeitos sociais. 

Isto porque os marcos de memória eleitos pela historiografia se reportam as agências que 

pontuaram o processo de expansão do Território e depois do Estado, tendo como pano de fundo 

as políticas de colonização. Por isso a importância de interrogar sobre qual processo conduziu 

às políticas de colonização a partir de uma relação mais ampla, na qual outros valores e 

significados podem estar colocados.  

É necessário considerar, que tal processo não pode ser analisado de modo que esteja 

atrelado a questões de ordem política ou econômica apenas. A leitura que os sujeitos fazem e 

os significados acerca da realidade também precisam ser considerados como elementos que 

levaram à migração. Nos trabalhos analisados, por exemplo, inexiste a preocupação de construir 

uma interpretação com base na problematização das relações sociais e das experiências dos 

sujeitos. Uma questão importante para a História social no que se refere à compreensão do 

processo histórico a partir das práticas sociais. Todas essas questões ampliam a compreensão 

do campo social, político e cultural que se denominou como migração.  
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As abordagens analisadas oferecem formas de interpretação que congela o processo 

histórico, impossibilitando o entendimento de questões relativas às experiências, aos modos de 

vida e de trabalho daqueles que vivenciaram tal processo histórico.  Algumas versões continuam 

se perpetuando com a naturalização de conceitos que obscurecem as experiências, não 

permitindo a compreensão sobre quais sujeitos se fala. Isso impossibilita a visibilidade das 

disputas ocorridas passando a ideia de um processo tranquilo. Há que destacar que passadas 

várias décadas são aos mesmos referenciais4 que se recorre nas abordagens sobre o processo 

migratório. Nesse sentido, ao evidenciar estas questões o objetivo não é identificar possíveis 

lacunas deixadas pela historiografia, mas explicitar que o caminho traçado por ela vem servindo 

a consagração de versões dominantes.  

No diálogo com esta produção historiográfica e memorialística, outra possibilidade que 

se coloca é explicitar questões relativas às lutas e os embates para compreender como os 

projetos foram materializados na prática, e talvez mais importante do que constatar como a 

produção historiográfica silenciou relações contraditórias é perceber como pontua Williams 

(WILLIAMS, 2011) além da historicidade dos conceitos utilizados, o porquê de sua 

persistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Entre os principais referenciais podemos citar: IANNI, O. Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia. 

Petrópolis: Vozes, 1979. (Coleção Sociologia Brasileira, v. 11); BECKER, B. K. Amazônia. São Paulo: Ática, 

1990. (Série Princípios); BECKER, Bertha K. (Org); Fronteira Amazônica Questões Sobre a Gestão do Território. 

Brasília: UFRJ, 1990; VALVERDE, Orlando (Coord.). A organização do espaço na faixa da Transamazônica. 

Volume 1: Sudoeste Amazônico, Rondônia e regiões vizinhas. Rio de Janeiro. Ministério da Agricultura e Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1979.  
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