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Prefácio

José Manuel C. Marta é doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos 
pela Universidade Estadual de Campinas (2002), e em sua longa carreira docente na 
UFMT, atuou na Faculdade de Economia, em cursos de graduação, especialização, 
e no mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional. Além disso, ocupou 
cargos administrativos na universidade, e em suas atividades de pesquisa integrou 
a Cátedra em Desenvolvimento do IPEA, foi consultor do IICA-FBB-BB, e de-
senvolveu projetos nas áreas de energia, logística, emprego e renda, indústria, meio 
ambiente e desenvolvimento regional sustentável, mantendo sempre intensa inter-
locução com pesquisadores nacionais e estrangeiros que analisam essas temáticas, 
durante seminários e congressos. Atualmente, como professor aposentado, atua 
no Programa de Pós-graduação em História do Instituto de Geografia, História e 
Documentação da Universidade Federal de Mato Grosso, dedicando-se à pesquisa 
e à formação de mestres e doutores e no Programa de Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente da Universidade Federal de Rondônia. 

Em todas as atividades que exerceu, principalmente naquelas relacionadas à 
sua área de conhecimento, o professor Marta se preocupou com o fato de haver 
poucas referências históricas em análises produzidas por estudiosos que trabalham 
com temáticas ligadas ao desenvolvimento regional, que, se por um lado aborda-
vam com muita propriedade questões de ordem econômica, estatísticas e gráficos, 
por outro deixavam de analisar aspectos relacionados à ocupação humana dos terri-
tórios, resultando em análises genéricas. A resposta de Marta a essa pouca valoriza-
ção da história e de outras áreas das ciências humanas é “Rondônia: da colonização 
à integração latino-americana”, fruto de seu amadurecimento intelectual e de sua 
visão crítica sobre desenvolvimento regional.  

Produzir o livro “Rondônia: da colonização à integração latino-americana” 
exigiu do autor um trabalho difícil de “garimpagem”, no desejo de preencher as 
muitas lacunas existentes sobre aspectos importantes relacionados à ocupação ter-
ritorial e humana do atual estado de Rondônia que, durante o período colonial fazia 



parte da capitania de Mato Grosso, juntamente com os atuais estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Em seus estudos sobre o colonial, ao demonstrar as estratégias que o Estado 
português elaborou para ocupar e manter seu poder no norte e centro-oeste de sua 
colônia americana, José Manuel Marta evidencia seu próprio conhecimento sobre 
os rios dessas partes do Brasil, especialmente o Amazonas, o Madeira, o Mamoré 
e o Guaporé e seus afluentes. Ao discorrer sobre os rios amazônicos Marta nos 
apresenta a criação de povoações em suas margens e a circulação por suas águas de 
viajantes em intenso movimento, o que tornava estes rios e estas povoações ativas 
e vigiadas, principalmente após a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade 
(1752), vila capital da capitania de Mato Grosso. Nesse movimento pelos rios anali-
sou também o processo de expansão colonial acompanhando o ritmo das monções, 
as do sul e as do norte. 

No século XVIII, sabiam os administradores portugueses que o interior da 
colônia era uma grande área desprotegida, e que se fortificações militares prote-
giam seu litoral, os vastos interiores e suas minas não contavam com instalações de 
defesa adequadas. Desse modo, reforçaram-se militarmente alguns pontos de rios 
amazônicos e seus principais afluentes, procurando barrar o avanço de estrangeiros 
até as minas dos sertões. 

Todos esses estudos exigiram conhecimento de análise cartográfica e foram 
fundamentais para o conhecimento do processo de ocupação do atual estado de 
Rondônia. Da colônia até nossos dias, as observações argutas do autor fazem des-
filar ante nossos olhos desde a destruição de muitos povos indígenas, até as cons-
truções de estradas, torres de comunicação e hidrelétricas em curso. A força com 
que o capital entrou na região, principalmente a partir dos anos 1990, levou o autor 
a refletir sobre os imensos problemas advindos desse tipo de “progresso”, dentre 
os quais sérios impactos ambientais provocados pelas construções de usinas como 
Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, sem as devidas análises sobre os imensos 
danos que provocam, como perdas da biodiversidade e expulsão de moradores 
ribeirinhos e pequenos produtores. 



Poucos são os estudiosos do desenvolvimento regional que se dedicam ao 
estudo de um tempo tão longo e com enfoque histórico tão marcante; o professor 
José Manuel Marta enfrentou a empreitada, e em sua busca por homens e mulheres, 
governados e governantes, recriou um passado e acompanhou as mudanças ocor-
ridas ao longo do tempo centrando suas análises no atual estado de Rondônia. O 
resultado dos esforços do autor se materializa na presente publicação, que mostra a 
seriedade de sua incursão pela economia, pela história, pela geografia, pela literatura 
e pela antropologia, entre outras áreas do conhecimento, em sua busca pelo huma-
no, por aquelas pessoas que fizeram e fazem parte dessas múltiplas realidades ama-
zônicas, com o intuito de conferir corpo e voz a seres humanos que deixaram regis-
tradas suas impressões sobre as cachoeiras e corredeiras dos rios, que participaram 
da criação e funcionamento de vila e arraiais, que sofreram e sofrem a exploração 
cruel da mão de obra, que trabalharam e trabalham na construção de ferrovias e 
barragens. Enquanto essas pessoas desfilam ante nossos olhos, as palavras de José 
Manuel Marta resume seu intento de pesquisador e cidadão: “construir projetos 
inclusivos em que os seres humanos sejam mantidos nas margens do rio onde nas-
ceram e de onde tiram seu sustento e cotidiano, construindo suas histórias”. 

“Rondônia: da colonização à integração latino-americana” se constitui em im-
portante contribuição ao debate sobre a ocupação da Amazônia, e será referência 
especial para estudos sobre o estado de Rondônia e sobre integração latino-ameri-
cana, preenchendo uma lacuna importante sobre essas temáticas. 

 Leny Caselli Anzai

Departamento de História - UFMT
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Apresentação

Este ensaio é parte de um projeto pessoal iniciado há alguns anos e resultado 
parcial da pesquisa acadêmica realizada em Rondônia onde o autor passou a ser 
pesquisador visitante na Universidade Federal de Rondônia – UNIR1  sendo gesta-
do e escrito a partir do retorno do doutorado na Unicamp, no ano 2002.

Em Campinas-SP se iniciou o processo de interação com o grupo rondo-
niense2 e se estabeleceram os contatos entre pesquisadores e professores atuantes 
na região Norte, em especial daquele estado com a temática deste estudo. No am-
biente acadêmico da Unicamp e da USP discutiam-se alguns temas pertinentes à 
energia e ao desenvolvimento em uma perspectiva da história regional. 

Concluído o doutorado em Planejamento Energético, ao participar das ban-
cas constituídas para examinar mestrandos em Desenvolvimento Regional e Meio 
Ambiente na UNIR, várias vezes observei que as questões temáticas, especialmente 
aquelas de natureza social e humana, estavam descoladas do tempo, portanto, da 
história regional a cujas bases de sustentabilidade deveriam dar suporte, especial-
mente as relacionadas ao Rio Madeira por razões simbólicas, culturais ou utilitárias. 

Incomodava-me, sobretudo, a ausência da história regional, eventualmente 
citada, nas teses cujos textos garantiam apenas um fordismo baseado na constru-
ção da BR 364 e seu asfaltamento como origem do Desenvolvimento e do qual eu 
havia participado, no início da década de 80, quando ainda trabalhava no Governo 
do estado de Mato Grosso em um programa de estudos que se transformaria no 
Polonoroeste3. 

Como se sabe o Polonoroeste teve como principal objetivo o asfaltamento 
da rodovia entre Cuiabá e Porto Velho. O Programa fora pontual e insuficiente 
para considerar o desenvolvimento para uma região estratégica como era o No-

1Edital 9/2014 FAPERO – Projeto “HISTÓRICO ECONÔMICO DA REGIÃO DO MADEI-
RA-MAMORÉ NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO”.
2Nesse grupo, estavam os professores Sevá, Artur Moret, Manoel Borrero, que lidavam com pro-
blemas locais.
3Estudo do Desenvolvimento Integrado da Bacia do Alto Paraguai – EDIBAP. 
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roeste brasileiro e a história daquela região comprovava isso. Em virtude disso, 
priorizaram-se as obras de engenharia cuja implantação de fato ocorreu a partir de 
1984 e como era usual à época, os demais componentes eram tratados como meros 
acessórios e assim preteridos. As consequências conhecem-se: uma sociedade sem 
componentes sociopolítico ou cultural, como os repetidos nas Usinas Hidrelétricas 
do Complexo –UHEs – do Rio Madeira. 

Ao acompanhar o desenvolvimento proposto pelo Polonoroeste, através 
da mídia ou pelos comentários de alguns colegas da UFMT que participavam da 
avaliação daquele Programa, observava-se que as exigências internacionais do fi-
nanciador não haviam sido cumpridas com relação às medidas de preservação de 
patrimônios ou espaços das histórias regionais daqueles estados, como em geral 
acontece em projetos dessa natureza. Diante dessa constatação, percebi que muito 
havia para ser feito. Originalmente, Rondônia era parte do grande território da 
conquista portuguesa no Noroeste do Brasil e de Mato Grosso, onde se alojara sua 
capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, e outros projetos seminais de colonização, 
como Casalvasco, Balsemão, Forte Príncipe da Beira. 

Daquela região íntegra seria desmembrado, sem consulta à população, du-
rante a ditadura Vargas, o Território do Guaporé seminal porção de Rondônia. 
Esse fenômeno se repetiria no período militar recente quando houve a secessão do 
estado de Mato Grosso do Sul na parte Sul, com diferentes alegações governamen-
tais4, mas, no fundo semelhantes. Triste fronteira esta, sempre e eterna tomadora 
de projetos e interesses palacianos das elites que se articulam na capital da nação!

Ainda como docente da UFMT havia dirigido os primeiros anos do campus 
de Sinop daquela Universidade, entre 1994-96. Isso me possibilitou viver as con-
dições amazônicas de expansão das novas fronteiras que se criavam na perspectiva 
que lhes dera o governo militar e a recolonização5 que se implantava. Assistia como 
4Na região onde se localiza Vila Bela da Santíssima Trindade, encontrava-se parte da memória física 
regional e, portanto, patrimônio da antiga Capitania de Mato Grosso, desmembrada de São Paulo. 
Há também a considerar os Fortes Príncipe da Beira e Nossa Senhora da Conceição, às margens do 
rio Guaporé. Atualmente, parte desse patrimônio vem sendo preservado, sem prioridade definida e 
sujeito ao vandalismo. 
5Entende-se como recolonização o processo de colonizar o que fora colonizado e apropriado aos 
nativos no período da ocupação portuguesa desde o século XVI.
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na atividade anterior6 à conclusão do asfaltamento e construção de estradas, como 
a da BR 163 e à implantação de cidades como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, 
Sorriso, Colíder, o que garantia a memória e vivência sobre aquele momento. 

Assim, ao viver em Sinop, cidade criada a 500 km de Cuiabá, na BR 163, me 
permiti pesquisar aspectos presenciais dessa recolonização. A região que se cons-
truía naquela área era similar à de Rondônia, considerando-se as condições de vida 
dos trabalhadores na indústria da madeira e nas novas cidades que se fixavam sob 
a fumaça e um discurso de progresso (MARTA, 1999). Refletia afinal sobre que a 
história não podia ser apenas o presente vivido, pois haveria muito mais, antes e 
depois... 

Curiosamente, nos anos 90, iniciaram-se as ações que ultrapassavam a apa-
rência da colonização em Rondônia. Para isso, o governo federal implantava a es-
sência dessa recolonização e para a qual o sistema vigente havia investido grande 
volume de recursos nos projetos familiares e públicos em infraestrutura e em raros 
projetos de natureza social. Foram construídas estradas, assim como foi resolvida a 
expansão da comunicação e sua difusão com torres e, mitigada a questão tecnológi-
ca do solo e da energia elétrica, com a construção de Usinas Hidroelétricas (UHE) 
em Samuel e outras.

Quando se iniciavam os projetos do Complexo do rio Madeira consideran-
do as UHEs de Santo Antônio e Jirau, fui convidado para um debate sobre os 25 
anos de criação do Estado de Rondônia. Com dois colegas, escrevemos um artigo 
(MARTA; MORET; GUERRA, 2007, p. 166-173) sobre os problemas e as con-
sequências que ocorreriam no projeto em decorrência da construção da Usina e a 
rapidez com a qual se executavam as obras na perspectiva do Programa Aceleração 
do Crescimento (PAC) que tiveram como consequência naquele momento, o des-
membramento do antigo IBAMA para que fosse aprovado o EIA-RIMA7 ‒ Relató-
rio de Impacto do Meio Ambiente. Quanto de história perdida daquele momento...     

6Minha ida para Mato Grosso esteve relacionada à indústria madeireira e à comercialização de ce-
reais produzidos pela recolonização.
7Manteve-se o IBAMA responsável pelas análises ambientais e ICMBIO – Instituto Chico Mendes 
para atuar na gestão do patrimônio do meio ambiente.   
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Alguns anos depois, convidado a conhecer e participar do projeto de pesqui-
sa na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto (RESEX) que disponibilizaria energia 
elétrica em regiões isoladas, conheci alguns problemas relacionados à produção de 
castanha e do látex. Vivenciei o entorno, especialmente, dos ribeirinhos coletores 
e das famílias dos seringueiros ainda existentes, como soldados de um tempo ido, 
quando a borracha era o produto principal, e sujeitos à gestão de governo e suas 
idiossincrasias. 

Outras bancas e observações das dissertações e estudos eram realizadas na 
UNIR e tratavam das populações ribeirinhas e coletoras, desalojadas pela constru-
ção das barragens. Naquelas atividades, a população era tratada como uma espécie 
de ente abstrato, uma categoria subordinada ao ICMBIO – Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade criado no conflito para a aprovação das UHEs 
do Madeira: parecia uma população sem história que mostrasse origens daquela 
vida ou daquelas famílias desalojadas. 

Parecia-me inadmissível que as dissertações sobre os ribeirinhos e mesmo 
seringueiros desconhecessem solenemente a história ou a literatura relacionada ao 
rio de onde estavam sendo despejados. E o mais grave perdia-se naqueles estudos a 
memória do espaço construído e reconstruído várias vezes por centena de anos no 
embate entre índios e colonos sob os olhares complacentes de religiosos e militares 
colonizadores.

Mas, se a percepção acadêmica não apresentava a história, a literatura que se 
escrevia sobre a região abordava e permitia conhecer Rondônia e alguns de seus 
segredos. Isso havia sido feito por autores exóticos, com seus temas e sua lógica 
pós-moderna fosse conservadora ou critica, mas revelava muito daquilo que os 
alunos deveriam conhecer. Associavam-se a essa produção os textos de jornalistas 
e curiosos impressionados com a grandiosidade do Rio Madeira e os fatos a ele 
incorporados aleatoriamente. 

Destaco inicialmente o ensaio de Francisco Foot Hardman cuja crítica apre-
sentava um Trem Fantasma no qual o autor mostrava uma Rondônia seminal, como 
chamou Roquete Pinto àquele espaço em 1917, quando por ali passava o telégrafo 
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do Exército conduzido por Rondon8. O texto de Hardman estava preocupado com 
os efeitos do Imperialismo e dos interesses burgueses das Feiras e Exposições do 
século XIX e o clima de horror nas relações humanas e trabalhistas que construí-
am uma estrada de ferro na selva. Permitia entender que além da visão tradicional 
relacionada à exportação da borracha como matéria prima, havia outra, incluindo 
a atividade industrial exportadora para os países da Europa e, portanto, conflituosa 
entre os países hegemônicos em busca de mercados, contrariando a visão do isola-
mento como limite do desenvolvimento: era o Imperialismo. 

Foi aquela obra de natureza literária que me exigiu maior tempo de leitura 
sobre o espaço grandioso. Li juntamente com Mad Maria e às vezes me confundi 
entre os dois ensaios. Logo após, fiz a leitura de Galvez, o Imperador do Acre que trata 
de maneira jocosa a conquista do Acre, ambas de Marcio de Souza, mas era ainda 
insuficiente. Na mesma perspectiva fiz outras leituras em uma grande imersão lite-
rária sobre a Amazônia. 

Minha indignação me levou ao texto crítico fundamental de formação re-
gional que foi citado em uma palestra quando questionava a falta de perspectiva 
histórica nos estudos de Rondônia. Apresentaram-me aos escritos de Manoel Ro-
drigues Ferreira, na Ferrovia do Diabo. Neles, surgiria a grande história com poucas 
referências e citações, mas suficientes para buscar novas, às quais não se referiam 
as dissertações. 

Ferreira, em busca de sua ferrovia na qual correria o trem, ao percorrer o pe-
ríodo colonial descreveu expedições e missões que navegavam e fizeram as transpo-
sições oficiais e privadas para ultrapassar cachoeiras e corredeiras do Rio Madeira, 
deixando nas margens e às vezes no leito dos rios os sempre heróis anônimos, suas 
aldeias e arraiais. 

Alegavam muitos estudantes, para não se aprofundar na história, a moderni-
dade de Rondônia e Porto Velho, que fora fundada no do século XX. Assim, Porto 
Velho seria apenas a filha da ferrovia e depois inseminada na construção de uma 

8O topônimo Rondônia surgiu em dezembro de 1915 quando o etnólogo Roquette Pinto, impres-
sionado com a Comissão Rondon, pronunciou o nome “Terras de Rondônia”, na série de palestras 
que fez no auditório do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ao retornar do noroeste de Mato Gros-
so (SILVA FILHO, 1995). 
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imaginária e perseguida rodovia que a ligava ao sul, com um discurso típico que re-
forçava a tese do isolamento. Eram pouco representativos. Roquete Pinto, Rondon 
e os viajantes do século XIX, ou mesmo o mercado no contexto internacional cujas 
drogas do sertão, a borracha e a própria questão que envolveu a anexação do Acre 
negavam o isolamento. No discurso da elite, restava sempre a Rondônia isolada. 

Ao discutir isso com amigos e professores da UNIR me propuseram que 
estudasse o assunto...

Quando me aposentei da Faculdade de Economia e do Mestrado em Agro-
negócio e Desenvolvimento Regional da UFMT fui convidado a trabalhar no Pro-
grama de Pós-Graduação de História na mesma Universidade, no Grupo de Estu-
dos Terra e Trabalho, com a temática da Colonização, especialmente a Lei de Terras 
de 18509.  

Percebia pelos estudos iniciais existirem similaridades entre etapas em dife-
rentes regiões embora a compreensão sistemática da colonização a partir do século 
XIX tratasse com eufemismos problemas similares, havendo, portanto, a necessi-
dade de revisão de leituras feitas desde o Brasil Colônia justificando a conclusão de 
que “o Brasil não é feito para amadores...”10 

Então, em 2013 ocorreu uma espécie de credenciamento para o doutorado 
do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
da UNIR. Fui convidado a lecionar eventualmente ali como visitante. Fazia isso por 
prazer e compromisso com a educação do país. Em 2014 um Edital para o progra-
ma de Pesquisador Visitante Sênior (PVS) da Fundação de Amparo a Pesquisa do 
Estado de Rondônia – FAPERO-CAPES visava dar maior apoio para o trabalho a 
ser feito nas Universidades criadas desde 2003. 

Não foi a melhor ocasião que se apresentou a mim para um novo trabalho, 
mas lembrei me do compromisso com a história de Rondônia e acabei por me ins-

9Esse projeto ainda não se concluiu e mantém a brecha importante na história de Mato Grosso e do 
Brasil, para explicar a Marcha para o Oeste e a Colonização do período militar de 1964, que ocupou 
o cerrado e a Amazônia.
10A frase de efeito é originalmente de Antônio Carlos Jobim “o Brasil não é para amadores” aqui 
se faz uma paráfrase do dito espirituoso do maestro. Silva, verbete Tom Jobim, (2014), Wikipédia, 
baixado em 18/01/2018 www.google.com.br

https://www.pensador.com/autor/tom_jobim/
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crever com parte de um projeto que havia preparado para pesquisar a história dos 
rios que nascem no Planalto dos Pareci. Ao projeto chamei “Histórico econômico 
da Região do Madeira-Mamoré na perspectiva do Desenvolvimento Socioeconô-
mico”.

Tendo sido aceito o projeto de pesquisa pela FAPERO, ocorreu meu cre-
denciamento na UNIR Universidade Federal de Rondônia onde passei a contribuir 
de maneira mais definitiva no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente (PDMA) conforme recomendava o edital. Atuava assim 
em duas frentes: na de ensino de pós-graduação e na pesquisa. 

O ensino me exigia preparação de textos e para tanto leituras, pesquisa e pla-
nejamento de aulas específicas, entendendo-se que as leituras e releituras de textos 
nem sempre estavam disponíveis, ensejando observação empírica. Nessa perspecti-
va me obriguei a discutir relações entre o ser humano e meio ambiente, consideran-
do a dinâmica do desenvolvimento. 

Em função de minha formação econômica havia, naturalmente, o viés de-
senvolvimentista cuja leitura ambiental era um tanto utilitarista e produtivista e 
como tal ampliava a curiosidade e o debate com os estudantes para essa percepção, 
pois muitos deles eram da área biológica e poucos sabiam de economia. 

A pesquisa relacionada com o Rio Madeira e sua região, por outro lado, além 
da leitura de anotações e viagens, requeria estudos de textos antigos para que a 
afirmação dos alunos fosse coerente com o discurso que tinham em relação à falta 
de história da região apresentada em suas dissertações e teses. Naturalmente, essas 
dificuldades me exigiram, principalmente, determinação. Este é o resultado, ainda 
parcial, da pesquisa e dos cursos.

Naquele janeiro de 2014 quando me questionava sobre as hipóteses do novo 
trabalho que se apresentaria no projeto da FAPERO alguns aspectos seriam refe-
rência para o estudo agora apresentado. A prática havia me ensinado que algumas 
alterações seriam necessárias ao longo da pesquisa ou na sua edição para dar lógica 
ao texto. Foi o caso do primeiro capítulo que me demandou atenção com a geogra-
fia do rio para fazer a sua apresentação e depois contar sua história.  
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Acreditava assim que o essencial se mantinha dentro da formulação básica 
considerando principalmente a cronologia, iniciada no século XVI, com a desco-
berta pelos espanhóis do grande eixo fluvial amazônico onde deságua o Rio Madei-
ra, e do próprio Rio Madeira, ou Grande, como o chamou na descoberta Orellana. 
Entretanto, aquela conquista espanhola, e de seu primeiro navegante europeu, esta-
va envolta em sobressaltos e necessitava de uma lógica relacionada à política vigente 
da coroa espanhola. Exigia-me outro capítulo, o terceiro que procura explicar a 
expansão espanhola na Amazônia. 

Outra hipótese da qual sequer suspeitava ganhou corpo ao longo dos estu-
dos e passou a ser prioridade durante algum tempo exigindo um capítulo próprio 
como ocorreu com os aspectos que tratam do padroado. O tema me chamava a 
atenção, pois esse padroado fora apenas citado por Sergio Buarque de Holanda, 
em Raízes do Brasil (1989, p. 84). Todavia, ao aprofundar as leituras verifiquei que 
surgia como uma relação próxima entre os religiosos e militares na conquista ama-
zônica e do Brasil. 

Havia lido em uma carta do Governador Leverger, de Mato Grosso, ao Im-
perador Pedro II, no século XIX que o padroado era tratado como um potencial 
arrecadador e passível de ocorrer em Mato Grosso com a “fundação de prelazias, 
pelo Estado, em Corumbá e Ladário” (LEVERGER, 1993). Encontrei, depois, um 
capítulo sobre a colonização portuguesa na Ásia, no qual Boxer (2002) trata do 
tema no Império Marítimo Português e outras eventuais citações (VAIFAS, 2000)  
lidos para tratar da colonização. Era necessário entender e divulgar essa relação, 
especialmente em referência à Amazônia.

Há, entretanto, uma razão suplementar para este longo texto como uma es-
pécie de prefácio e talvez o mais importante do ponto de vista acadêmico e pe-
dagógico. Em 2016, quando fui a Rolim de Moura11 como parte da pesquisa, fui 
convidado a fazer uma palestra sobre as condições de realizar uma pesquisa. Fiz 
a palestra um tanto improvisada, pois meu objetivo na cidade era outro: conhecer 
algumas cidades da colonização recente para compor este estudo. 

11Trata-se de uma pequena cidade criada a partir da colonização recente em Rondônia, onde a UNIR 
mantém um campus com excelente curso de História.
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Tentei naquela oportunidade mostrar aos estudantes como pensa um pesqui-
sador, como elabora questões de pesquisa, como cria hipótese e objetivos... Tenta-
va estimular os alunos daquela sala de aula de História contando como fazia meu 
trabalho de pesquisador. Em outros termos, como identificar um tema de pesquisa 
para possíveis dissertações, como delimitá-lo, como desenvolvê-lo. Naturalmente 
houve alguns questionamentos, mas, por isso acredito que tenha provocado alguns 
estudantes para a pesquisa regional. 

Também me pareceu importante dizer naquela oportunidade que o pesqui-
sador não deve temer ou desprezar a escrita dos romances e contos como fonte 
social. Lembrava-me como exemplo as leituras que Marx fazia em Balzac para co-
nhecer a sociedade francesa e europeia antes, durante e após a Revolução Francesa. 
Tentei seguir aqueles passos. Isso me levou novamente à região do Madeira e a bus-
car um clássico da literatura da língua portuguesa, encontrando Ferreira de Castro 
(1991) em A Selva.  

Escrito no início do século XX, o autor faz excelentes descrições das mar-
gens dos rios, da floresta, da vegetação e das relações de produção no período do 
aviamento nos seringais próximos a Humaitá. As mesmas descrições das matas 
e dos rios que Castro acreditou cansativas e que o levaram a postergar a publica-
ção, a rigor, permitiram aos leitores serem comparadas com as atuais situações de 
desmatamento e a desfiguração trazida pelo crescimento quase cem anos depois. 
Considerando sua experiência em 1914, quando saiu do seringal ao qual chamou de 
Paraíso, com uma carga irônica, descrevendo aquele inferno verde que o conduzira 
desde Belém e posteriormente, à Lisboa. 

Assim, considerando-se honesto o autor colocava os “cenários induzindo o 
grande pano de fundo” do texto como uma espécie de “personagem de primeiro 
plano, vivo e contraditório, admirável e temível, como são a carne, o sangue e os 
ossos” (CASTRO, 1991). Entretanto havia ainda outros aspectos a considerar.  

Quando escrevia minha tese intitulada “Imperialismo, Globalização e Ener-
gia: o caso de Mato Grosso” (MARTA, 2002) no início nos anos 2000 o professor 
Arsênio Oswaldo Sevá Filho depois membro da banca examinadora na Faculdade 
de Engenharia Mecânica da Unicamp me arguiu e me cobrava mesmo, sobre um 
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capítulo da tese que tratasse das caixas d’água de Mato Grosso. Justificava-se esse 
estudo, naqueles anos, pela importância da água e sua conservação para nós e para 
as futuras gerações e o respeito que mereciam os nativos que habitam a região dos 
Pareci, como uma espécie de guardiões desses locais que, em geral, se apresentam 
como sagrados. 

Confesso que demorei a compreender integralmente esses aspectos e ainda 
não sei se os compreendo como um todo em face do objeto com o qual trabalha-
va e trabalho, sempre envolto em modernidades como eram o gás, o gasoduto e 
as termelétricas, enfim a energia e suas justificativas e naqueles anos envolta pela 
política de privatização que estava sendo implantada no Brasil e que contava uma 
termelétrica em Cuiabá12.  

Preocupava-me a privatização da eletricidade como algo surreal no Brasil, 
e que veio a ocorrer, pois, afinal desde sempre ao setor estatal cabia implantar 
infraestrutura para o desenvolvimento. Privatizar a distribuição, portanto, era algo 
inimaginável naqueles anos. Mas, a força neoliberal que então governava o Estado 
brasileiro, e se manteve, de certo modo, determinava que assim fosse e assim se fez.  

Portanto, discuti na minha tese a dita privatização no âmbito do movimento 
internacional, tratando-a na perspectiva do Consenso de Washington e discutindo 
nessa perspectiva, outra novidade: o gasoduto Bolívia-Cuiabá e o novo formato das 
empresas que associavam eletricidade e gás que passaram a empresas de energia, e 
não apenas de eletricidade, fazendo convergir as diversas fontes de energia.

Nas longas conversas e aulas que tive com o professor Sevá, este ressaltava 
os chamados impactos ambientais que ocorriam no processo produtivo e cons-
trutivo, tratados pelas empresas construtoras como se fossem acidentes, dos quais 
desconfiava. Na implantação do Gasoduto Bolívia-Cuiabá isso não era diferente: os 
empreendedores agrediam a geologia milenar, ferindo as “caixas d’agua do relevo”. 
As consequências ambientais, além de atingir a diversidade da fauna e flora, estavam 
associadas nas agressões às populações nativas atingidas no longo percurso do duto 

12Essa política seria retomada nestes anos atuais, com alguns dos mesmos personagens: governo e 
suas concessões. Em 2017, ocorreram denúncias dos controladores da mesma Termelétrica (J&F) 
discutindo propinas transportadas em malas, até a intervenção da justiça. 
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de mais de 640 km, desde a Bolívia até Cuiabá que nunca foram suficientemente 
esclarecidas.  

Esse gasoduto, derivando do GASBOL (Gasoduto Brasil Bolívia), chegou a 
Cuiabá onde iria abastecer com gás uma termelétrica de 480MW e passou a operar 
em 2003, para cumprir sua função dentro da política energética do Brasil, alegando 
manter os picos de consumo13. Havia para tanto o grande apelo social em função 
das frequentes quedas na eletricidade disponibilizada pela empresa estatal, ainda 
vigente14. 

Tais acidentes geográficos eram, principalmente, elevações dos terrenos, re-
gionalmente eram chamados “morrarias” que deveriam ser transpostos, ação que 
da perspectiva da Enron15, em sua arrogância, não necessitaria de detalhamento de 
projetos ou assessoria dos geólogos locais para avançar com a construção do gaso-
duto. Assim, os profissionais da empresa perfuravam os morros que o barravam e 
encontravam caixas d’agua cujo conteúdo escapava por volumosos vertedouros e 
inundavam as áreas próximas durante algum tempo16. 

Entendendo que não era seu objeto de trabalho, a Enron descuidava dos ma-
nanciais hídricos e assim a empresa tamponava com cimento o estrago feito, até o 
momento em que a justiça exigiu cuidados específicos, relacionados com a proteção 
ambiental considerando outros descuidos com os animais que viviam nas cavernas, 
como as diversas espécies de morcegos que ali habitavam e se protegiam naquelas 
elevações calcárias.

Chamava a atenção o fenômeno, mas havia outros objetos no plano hídrico 
que mereciam cuidados e que me despertavam cautela e reflexão. Quando che-
guei a Cuiabá, em 1973, havia um discurso governamental e empresarial visando à 
13Essa característica ocorre em todo o mundo e está relacionada à movimentação da população 
urbana, ou estação climática.
14Não é possível dizer que no Brasil isso fosse proposital, mas, durante as investigações 
americanas sobre a Enron esse fenômeno foi apresentado, principalmente na Califórnia.
15Empresa responsável pelo projeto de construção que depois faliu na matriz americana com grande 
escândalo pela manipulação de dados econômicos e procedimentos técnicos.
16Falhas de projetos similares se observam na construção das barragens da UHE do rio Madeira, 
cujo impacto EIA-RIMA leva em conta apenas o trecho nacional, no Brasil, desconsiderando que 
mais da metade da bacia está em território boliviano.
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construção de hidrovias destinadas ao escoamento da produção virtual17 ligando o 
rio Amazonas até o rio da Prata cuja base de hídrica exuberância eram os grandes 
fluxos que estavam em Mato Grosso, por suas nascente e bacias.  

Explica-se: grande parte das nascentes dos rios das grandes bacias do Brasil 
– Amazonas e Paraguai – nascem ou são formadas por rios nascidos no mesmo 
aquífero no subsolo do Parecis. Em geral, pode ser dito que esse subsolo é uma 
espécie de mar subterrâneo. Portanto, aqueles cursos d’agua que brotam em fontes 
próximas poderiam ser corredores naturais de transporte, exigindo para seu funcio-
namento pequenos canais aproximando as nascentes das diferentes bacias18. 

Curiosamente essa preocupação havia ocorrido desde o século XVIII, quan-
do aconteceram as pioneiras tentativas experimentadas na época da fundação de 
Vila Bela da Santíssima Trindade citadas nos Anais de Vila Bela (AMADO; AN-
ZAI; 2006; LAPA, 1973). Seu objetivo era encurtar caminhos evitando as transposi-
ções onerosas, ganhando em tempo e recursos nos rios. Desconheciam-se à época, 
entretanto, os cuidados ambientais que passaram a fazer parte do conhecimento 
regional nos anos setenta do século XX. 

O Governo Militar, por sua vez, ao construir as grandes obras de infraestru-
tura – estradas, torres de comunicação, energia –, com certo gigantismo, procurava 
atrair para a Amazônia populações desterritorializadas por barragens de UHEs no 
sul, como Itaipu, e pelas “naturais” desapropriações. Transferia contingentes po-
pulacionais fazendo uma nova territorialização e estabelecendo uma nova etapa de 
colonização. 

O discurso oficial alegava atender a reforma agrária, bandeira histórica da 
esquerda, mas na prática incorporava e ampliava novas áreas como espaços co-
lonizados com vista à implantação da agricultura moderna que vinha ocorrendo 
como uma tentativa de Revolução Verde, similar à americana, incorporando novas 

17A produção mato-grossense nos anos setenta era fundamentalmente aquela extraída do início do 
processo de colonização: madeira, arroz e eventualmente pecuária.
18Tais hipóteses e ideias acatavam, de certo modo, a percepção geopolítica de Cortesão no texto 
Raposo Tavares e a formação territorial do Brasil, escrito e publicado em 1958. Entretanto, não levava em 
conta aspectos ambientais ligando as bacias. Essa preocupação se iniciou nos anos oitenta após a 
publicação de textos de natureza ambientalista.
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tecnologias e fazendo uma recolonização (IANNI, 1979) naqueles territórios pré-
-amazônicos. 

Mas a questão aqui era a hidrovia cuja instalação, como se sabe não ocorreu 
naquele momento19. Sua perspectiva seria escoar uma grande safra que se faria nos 
anos futuros. Para o transporte daqueles anos o governo construía estradas, como a 
BR 163, entre Cuiabá e Santarém e a BR 174 que alterava o trajeto histórico da BR 
364 ligando Cuiabá a Porto Velho.

Anos depois de ultrapassado o limite tecnológico do solo ácido com seu 
amansamento (MARTA; FIGUEIREDO, 2007) e iniciada a produção de soja em 
grande escala passou a haver embarques de Mato Grosso com destino a Porto Ve-
lho de onde se embarcava a leguminosa para Itaquatiara, no Amazonas, e de lá para 
a Europa e outros destinos. 

Assim, na perspectiva histórica o projeto de integração dessas hidrovias seria 
implantado no vale do Guaporé cuja natureza hidrográfica o aproximava do Rio 
Jauru, do Juruena e do próprio Rio Guaporé que corriam por regiões distintas, mas 
tinham nascentes próximas. Isso justificaria, naquela época, os projetos de ligação 
entre bacias cuja preocupação desprezava questões ambientais, estas postergadas 
em função de um desenvolvimento em construção sem adjetivos, ou, em outros 
termos, mais apropriadamente apenas desenvolvimento20: tratava-se de construir 
vias para um transporte com baixo custo, na lógica econômica, considerando a 
reocupação, ou a nova colonização, assim chamada naqueles anos. 

Em algumas lagoas na região de Diamantino-MT nascem os rios Paraguai e 
Arinos. As nascentes tão próximas, em lagoas que afluem e podem ser suscetíveis 
de projetos semelhantes que poderiam ter sido a razão do ensaio de Amaral Lapa 
(1973) que lhes fazia referência, tratando-os como objeto do estudo histórico ao 
qual chamou “Monções do Norte”21 e que articulavam Mato Grosso e Pará, como 
alternativa viária pelo rio Tapajós, alternativa histórica ao Rio Madeira, para alcan-
19Nos anos recentes essa questão foi retomada, principalmente quanto aos rios Tapajós e Tocantins, 
visando ao escoamento da soja para o exterior.
20Entendo Desenvolvimento como um conjunto de atividades integradas – Sociais, Políticas, Cultu-
rais e, naturalmente, Econômicas – que buscam melhorar a vida do ser humano.    
21Diferenciando das Monções paulistas (HOLANDA, 1986), em Monções.
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çar o rio Amazonas e para chegar do sul desde Cuiabá, então Portal da Amazônia. 
Dessa forma, tais projetos propunham ligar aquele novo Centro-Oeste à Amazônia 
alterando a direção da logística e impactando o curso dos rios e dos biomas! Por 
razões conservadoras ou excessivamente modernas, mas, provavelmente pelo hia-
to de recursos internacionais passou-se a alegar questões ambientalistas suscitadas 
pelos projetos que acabaram preteridos e durante muitos anos não se discutiam 
hidrovias na região. 

Se as ideias e os projetos de logística não avançaram naquela época, fosse pe-
las questões ambientais que os envolviam, fosse pela falta de recursos que ocorreu 
no país por décadas, é possível que esse fato se transforme em tese ou dissertação 
de mestrado, ou na pior da hipótese vá para alguma gaveta de Ministério ou biblio-
tecas de Brasília. 

Mais recentemente, em função das novas pressões logísticas impostas pelos 
volumes de soja produzida ocorrem movimentos de construção da hidrovia do Ta-
pajós por parte de empresários. Essa mesma forma de pressão ocupa o Rio Madeira 
e parece incorporada, mesmo considerando a existência de um canal natural desde 
Porto Velho à Itaquatiara. Mas, vêm sendo construídos portos na Amazônia como 
Mirindituba próximo à Santarém, no rio Tapajós, em função das dificuldades que se 
estabeleceram com a implantação das usinas de Santo Antônio e Jirau.

A razão básica para a busca de alternativa ao trecho Guaporé-Madeira, até 
então relativamente utilizado, historicamente deriva da fragmentação geológica que 
existe no trecho do Alto Rio Madeira, cuja falha tem aproximadamente 400 km de 
encachoeiramento e torna o rio intransitável à navegação moderna pós-vapor no 
trecho de descida desde Guajará Mirim até Porto Velho, cujo declive nesses 400 
km é de aproximadamente 500 metros, com potenciais acidentes e dificuldades de 
viagens descritas por autores e cronistas históricos do Rio Madeira (ACUÑA, 1641; 
MAGALHAES, 1939; FERREIRA, 1958).  
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Assim, o conflito de interesses no plano viário desdobrava-se entre o fordis-
mo, que passou a ser hegemônico22, a ferrovia implantada e a navegação, ambos de-
cadentes e que justificaram o asfaltamento da vencedora estrada, inclusive no leito 
da estrada de ferro, preterindo a navegação e extinguindo a ferrovia em uma época 
com crescente interesse no potencial de comercialização de produtos do extrativis-
mo, de madeira e da agricultura familiar que se instalava no processo colonizador.  

Isso equivalia a considerar no caudal do Madeira originar-se, como outros 
grandes rios, no planalto dos Parecis onde há uma imensa plataforma subterrânea 
de água, mais propriamente um aquífero de onde emergem rios que correm para o 
norte e para o sul, causando dúvidas, como causaram a Roosevelt e Rondon e como 
mais tarde percebi na preparação deste projeto com as informações de Marcoy 
(1875), de quem tomei emprestada a ideia sobre a qual a insistência do professor 
Sevá nas suas caixas d’água me foi valiosa. Pensava eu, até então, ser o Rio Guaporé 
o seu principal formador. Estava equivocado...

Veria, quando trabalhava no primeiro capítulo deste estudo, que as hipóteses 
de contestações que fez um grupo local poderiam contrariar a perspectiva da cons-
trução das UHEs e seu projeto de implantação em face das necessidades e limites 
que a energia impunha à região e cuja complacência local era apenas citada como 
determinante para a construção dessas usinas da bacia do Rio Madeira. Na verdade 
havia estudos que mostravam uma realidade diversa na qual o rio Mamoré, forma-
do na Cordilheira dos Andes, trazia grande parte dos resíduos cujas consequências 
seriam imprevisíveis dentro de alguns anos. 

Haveria, portanto, outros aspectos a serem observados como integração físi-
ca dos rios e encaminhava a formação do Rio Madeira em suas origens na Bolívia, 
cujo limite político era insuficiente para explicar ou restringir a vazão do rio fosse 
transporte de pessoas e mercadorias daquele país até Belém ou Manaus. Isso reme-
tia à história do século XIX cujos rios afluentes pela margem direita do Amazonas 
todos originados na plataforma do Parecis, como o da Madeira e seu formador, o 

22Baseado no Estatuto da Terra, de 1964. O fordismo trata da prioridade às estradas de rodagem 
vis-à-vis a outros modais de transporte. O Estatuto da Terra priorizava assentamentos ao longo das 
rodovias construídas e a serem implantadas. 
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Guaporé e depois o Roosevelt, deveriam ser estudados para escoar a produção de 
Mato Grosso.

Assim, desde Oyenhausen-Gravenburg até Augusto Leverger, governadores 
da Província de Mato Grosso, desde o início até os anos setenta do século XIX 
pensaram o Tapajós e mesmo o Xingu alternando o Rio Madeira. Todos corren-
do em sentido paralelo sul-norte para destacar os maiores e se prestando a ligar o 
Centro-Oeste à Amazônia23. Mas apenas o Madeira e sua região subsistiram por 
diversas razões. 

Quando discuti a Formação Territorial da Amazônia Meridional, na perspec-
tiva histórica e territorial, em função do prêmio que recebi do IPEA, na cátedra de 
2009-2010, tendo como patrono Sergio Buarque de Holanda fiquei me questionan-
do que razão haveria, além das históricas, de crescimento natural que justificasse a 
natureza demográfica de Rondônia, mas também da Região em função do desen-
volvimento regional (MARTA 2010). Naquele momento no limite do conhecimen-
to que me disponibilizavam remeti, como faziam as pessoas residentes e às quais 
perguntei, à tardia abertura de estradas que cingia a BR-364 na colonização vigente 
na ditadura militar em torno das estradas justificando a implantação das vilas e 
cidades regionais em Rondônia que sucedeu ao Território do Guaporé no eixo do 
Telégrafo que se abandonava.

Tentei explicar aquele processo de formação territorial pela perspectiva da 
estratégia locacional da qual está revestida a localização do rio. Afinal, Rondônia, 
com maior intensidade, fora colonizado por órgãos governamentais, como o IN-
CRA, com diferenças nos assentamentos de outras regiões da fronteira nacional. 
Ali foram feitos planos que permitiram aos assentados dar uma prevalência coope-
rativa a eles. Era diferente daquela na qual se baseou a de Mato Grosso; percebia-se 
que, ao construírem-se sociedades diversas, teriam perspectivas diferentes. Entre-
tanto, sem me conformar! Haveria mais. Pouco sabia, como muitos dos alunos, 
da missão de Pedro Teixeira (1638-9) que redescobrira o Rio Madeira, depois de 

23No século XX, ocorreram estudos e projetos relacionando o Araguaia-Tocantins (Prodiat) como 
escoamento da região do Araguaia.
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Orellana, e até então considerava a missão Palheta (1723) como pioneira no Rio 
Madeira quase um século depois. 

Mas havia muito mais por trás dessas missões que eram fundamentais para 
explicar atos estratégicos realizados pela coroa portuguesa antes da chegada de An-
tônio Rolin de Moura a Matto Grosso. E antes dele, da política colonial de Espanha 
e Portugal que estabelecera as fronteiras a serem executadas no governo de Pombal 
episódio que a história oficial não realça mas que aviva na região do Guaporé sua 
posição de articulação pelo Oeste do Estado do Brasil com o Estado do Grão-Pará. 
E essa parecia ser a razão dos fortes e fortins, esquecendo as questões diplomáticas 
entre os Tratados de Madrid e Santo Idelfonso, construídos sob a inspiração do 
conde Lippe. Mas era pouco para explicar as razões estratégicas...

Era necessário retomar leituras de diversas obras de história e desenvolvi-
mento tratando do assunto e que se construísse uma história com vista ao desen-
volvimento econômico o que passei a fazer autonomamente, considerando elabo-
rar um projeto atingindo os rios de Mato Grosso, especialmente a história por esses 
rios, como ensina Sergio Buarque de Holanda, em Monções (1989). 

Na oportunidade iniciei um artigo em que procurava explicar a colonização 
portuguesa e paulista, enfim bandeirantista, no Oeste de Mato Grosso estenden-
do-se de Vila Bella da Santíssima Trindade para Santo Antônio do Madeira24. Con-
siderei aquela vila no Rio Madeira apenas um ponto, imenso ponto é verdade, nas 
difíceis transposições de acesso do rio Madeira para chegar ao Amazonas.

Era possível entender que se tratava de outro processo de expansão por-
tuguês originado em Belém, em 1615 e que a missão do Capitão Pedro Teixeira, 
entre 1638-39 abria o rio das Amazonas desde Quito até a capital do Grão-Pará aos 
portugueses. Aquela iniciativa transferia o rio espanhol de Pinzon, Orellana e Urzua 
aos colonizadores portugueses. Entendi então haver dois processos de expansão 
colonial e que a história oficial prioriza a dos bandeirantes garantindo o projeto 

24Em O Oeste, Nelson Werneck Sodré (p. 167-8) dizia que se tratava, em 1939 , quando escrevia a 
obra do maior município do mundo, com dimensões semelhantes ao Piaui. Contava com 244.630 
km² e população de 13.800 habitantes, com densidade de 0,06 hab./km². 
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hegemônico paulista, em detrimento do outro, Amazônico, e o encontro de ambos 
ocorre apenas no século XVIII, em 1742.  

Na discussão do tema, com colegas da UFMT/PPGHIS – GEHTT Grupo 
de Estudos História Terra e Trabalho, onde estou credenciado desde a aposenta-
doria, tentei estabelecer algumas diferenças entre as formas de colonização nas 
margens do Guaporé, a partir do estudo de Meirelles (1989)25 e depois de Amado 
e Anzai (2006). Os estudos e publicações revelavam além das muitas Amazônias 
alguns aspectos regionais que compõem o espaço do Guaporé-Madeira. 

A publicação de Amado e Anzai (2006), divulgando os Anais de Vila Bela 
desde o início da sua colonização, mostrava o cotidiano colonial. Eram lutas e 
conquistas pelos rios, especialmente no Guaporé, entre índios, portugueses e cas-
telhanos que justificavam o interesse pela manutenção do Guaporé na qual os por-
tugueses no século XVIII foram vencedores. A dimensão dessas lutas e conquistas 
balizava ações do governo pombalino em Mato Grosso, capitaneadas por Rolin de 
Moura.  

Na busca de nova bibliografia para iniciar esta discussão, encontrei não ape-
nas a consideração de colonização e seu espaço, mas, na busca de alternativas logís-
ticas, como as de Leverger (1850) iam sendo discutidos o escoamento da produção 
de Mato Grosso em face das dificuldades com o governo do Paraguai e a reutili-
zação do curso do Guaporé-Madeira abandonado desde a decadência da Cia. do 
Grão-Pará e Maranhão no século anterior, na perspectiva da exploração das drogas 
do sertão, apresentada por Amaral Lapa (1973). 

Com a transferência da antiga capital de Mato Grosso para Cuiabá, em 1835, 
Vila Bela da Santíssima Trindade entrava em colapso. Isso ocorria em função dos 
limites impostos por sua posição geográfica e pela dificuldade na transposição da 
região encachoeirada do Rio Madeira. O que pensar de Santo Antônio do Madeira 
que ficara ainda mais isolada naquele Mato Grosso? 

A alternativa, proposta por Augusto Leverger do século XIX, em relatório 
ao Imperador, apresentava o rio Arinos, também originado no planalto dos Pareci, 
fluindo para o Juruena que se constituía como formador do Tapajós juntamente 
25Amiga antropóloga que muito me ensinou sobre os índios e falecida muito jovem. 
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com o Teles Pires ou São Manoel. Teria sido o fim daquela região estratégica, não 
fosse o período da goma da seringueira que se iniciou e a partir de 1870 mobilizou 
a economia da região e trouxe a ferrovia alguns anos depois fazendo o alento mo-
dernista.

Na região onde estava o imenso município de Diamantino se marcavam 
acontecimentos desde 1834, presentes no imaginário da população e dos investi-
dores, em função do assassinato dos capitalistas no episódio da Rusga. Este, seme-
lhante a outros movimentos nativistas ocorridos em diversas regiões brasileiras no 
período pós-independência, especialmente na região amazônica26 trazia o medo à 
região. Isso dificultara atrair empreendimentos e investimentos para a Província de 
Matto Grosso e nela as inversões na região do Rio Madeira também submetidos 
à Província do Amazonas. Para que se saísse daquela letargia era necessário criar 
companhias de navegação e demais infraestrutura que integrassem os rios forma-
dores do Rio Madeira como parece ter sido o projeto boliviano que se ocuparia da 
região com seus capitais empreendedores e conhecimento.

Ao tentar iniciar o projeto sobre a História dos rios de Mato Grosso, ha-
via uma provocação de natureza bibliográfica com a qual vinha trabalhando. Pude 
lançar mão do catálogo da Biblioteca de Évora, de Vergara (1850), no qual havia 
orientação suficiente para trazer à luz diferentes documentos manuscritos de di-
versos períodos sobre os rios da Amazônia, mais especialmente do Madeira e do 
Tapajós. Esses documentos exigiram atenção e cuidados paleográficos relacionados 
ao objeto deste estudo e serão muito úteis para a sua realização. 

Depois passei a consultar a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, dis-
ponibilizada pela Universidade São Paulo (USP), onde encontrei obras fundamen-
tais, destacando os inúmeros livros, mapas e artigos que acabaram completando a 
bibliografia necessária para iniciar a construção preliminar deste estudo. Evidente-
mente, não poderia ter trabalhado não fosse a Wikipédia e o Google Livros, con-
sultados exaustivamente.   

26A Rusga, como se chamou em Mato Grosso, ocorreu em 1834 e tinha o caráter revoltoso contra 
os reinóis, similar a outros movimentos pós-independência. No Pará, Piauí, Maranhão e em outras 
regiões da Amazônia, foi chamado Cabanagem.
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Assim, fiquei me perguntando se haveria interesse social em um estudo com 
esta natureza, como se faz quando se elaboram projetos, e cheguei à conclusão de 
que sim, principalmente por razões práticas: poucos são os autores que se aventu-
ram em tempo tão longo e com temas tão diversos. Portanto, com o pressuposto 
de correr um risco imenso. 

Evaldo C. de Mello (2011), no preâmbulo d’O Negócio do Brasil, Portugal, os 
Países Baixos e o Nordeste, lembra a necessidade de se estudar a história para compre-
ender o desenvolvimento regional e, desse modo, aquela obra que busca a história 
regional do Nordeste. Estimulara-me a reler cartas, textos e sermões do Padre An-
tônio Vieira que lera na minha formação colegial. Ali, se revelaram diversas ques-
tões da história brasileira pouco trabalhadas com relação às conquistas e missões 
portuguesas na Amazônia. Temas como judeus, padroado e, principalmente, o trato 
dos índios, eram discutidos em suas obras do século XVII. Animado com o achado 
e os personagens, avancei para a leitura de uma publicação recente tratando do Es-
sencial do Padre Antônio Vieira, relendo alguns sermões e a magnífica introdução ao 
estudo que Bosi (2011) elaborou.

A meu juízo, era necessário haver outra história escrita e ensinada nas es-
colas. Havia pensado para além daquela dos bandeirantes da Marcha para o Oeste 
que exaltavam “uma raça de gigantes”, enfatizada por Cassiano Ricardo, aquela 
expansão paulista cuja história foi interpretada criticamente por Holanda (1986) 
e por outros autores regionais (LENHARO, 1982; VOLPATO, 1987; ALEIXO, 
1995), enfim, que fosse diferente da escrita por Varnhagen, com seus conceitos 
raciais introdutórios e adequados aos séculos anteriores, mas mantidos impávidos 
e hegemônicos no século XXI.  

Entretanto, em outra perspectiva, ainda do ponto de vista prático, é preciso 
reconhecer que vêm ocorrendo impactos ambientais e suas consequências, cada 
vez mais frequentes e maiores, nos rios por onde se expande a população com 
vista ao progresso e crescimento. A ocupação do cerrado, no século XX, bastante 
conhecida por sua recolonização, deixou claras consequências que indicam neces-
sárias mudanças para evitar danos climáticos cuja maior evidência está no manejo 
dos solos com fins produtivistas. 
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Certamente fica evidente nesse modelo de crescimento a constante necessi-
dade de construção de obras para a geração de energia elétrica, que vem ocorrendo 
em toda a bacia Amazônica, cujas barragens passam a exigir fins múltiplos, como 
a construção de hidrovias que alteram cursos, manejando-os, ganhando espaço na 
mídia, e do empresariado como extremamente necessário, criando-se uma espécie 
de ideologia. 

Ao considerar as etapas de desenvolvimento agropecuário, no século XX, a 
agricultura implantada após os anos oitenta se estabeleceu primeiro em Mato Gros-
so e depois em Rondônia, com a hegemonia da soja, cuja produção de alimentos 
está emblematizada como agronegócio. Há um êxito relativo daquele evento, o que 
levou as regiões do cerrado e de Rondônia a contarem com um mesmo padrão 
de agricultura, considerando seu processo produtivo destinado à exportação e seu 
ciclo de vida que consome grande parte da água dos aquíferos27. Dessa maneira, 
observa-se nas discussões sobre infraestrutura que há um grande potencial de cons-
trução de hidrelétricas e canais de hidrovias nos rios da Amazônia, considerando-se 
as obras em andamento e as planejadas (MARTA; GUERRA; MORET, 2007). 

As primeiras objetivam o escoamento de grãos in natura, cujo mapeamento 
incorpora portos no Tapajós (Mirindituba e Santarém) e Amapá (Santana). As hi-
drelétricas são destinadas a gerar uma possível industrialização dos grãos, associa-
das à produção de biodiesel e carnes, com resultados discutíveis do ponto de vista 
dos balanços energéticos, especialmente considerando-se a exportação das regiões 
interiores, cujos impactos ambientais estão no limite e necessitam ser mitigados.

Desde o fim do século XX, o Rio Madeira tem sido utilizado para o escoa-
mento da produção primária da soja do noroeste de Mato Grosso e sul de Rondô-
nia para o Amazonas. Tal fluxo, transportado pela rodovia BR-364 alcança Porto 
Velho e depois, por via fluvial, é transportado por balsas e chatas levam as cargas à 
Itaquatiara-AM, cujo porto permite reembarcar grandes quantidades da commoditie 
para os mercados internacionais.

27Há autores que trabalham com 43 litros por quilo de soja produzida. Os estudos desses aspectos 
foram feitos sob orientação do professo Enrique Ortega, do Laboratório de Engenharia Ecológica 
e Informática Aplicada, da Unicamp, e NAPO (2005).



36

Há outros modais e rotas, nos planos da logística para escoar grãos: ferrovias 
em fase de estudo e projeto para chegar ao Oceano Pacífico, outras procurando 
alcançar os portos do Maranhão e Bahia, no Atlântico. Há ainda aqueles cujo es-
coamento deve ser articulado desde o médio-norte de Mato Grosso, alcançando 
Rondônia e Acre e articulando o Atlântico ao Pacífico, pelo Peru. 

Ao mesmo tempo, implanta-se o complexo hidrelétrico no Rio Madeira, 
onde se noticia a construção de quatro usinas, com duas concluídas (Santo An-
tônio e Jirau) e outras duas em discussão sobre sua viabilidade, uma em Guajará 
Mirim e outra na Bolívia. Também estão em construção no chamado complexo do 
Teles Pires e Tapajós diversas UHEs, algumas iniciadas e outras em planejamento. 
Anteriormente, havia hidrelétricas previstas no Araguaia, além do Tocantins, onde 
se construiu Tucuruí e está em construção a de Belo Monte, ou Karakaraô, com 
ampliação prevista para os próximos anos, pelo setor de Planejamento do MME 
Ministério de Minas e Energia. Assim, resta pouco ao estudioso a não ser registrar 
os resultados das audiências públicas e as formas de discussão em face do planeja-
mento que vem ocorrendo. 

Lembro-me do poeta Gil: “poetas, correi é preciso escrever e cantar, talvez 
as derradeiras noites de luar.” 

Mas é necessário registrar a história, descrever a natureza, como fizeram os 
autores do século XVII até o XX, como Euclides da Cunha. Mas, principalmente, 
é tentar construir projetos inclusivos em que os seres humanos sejam mantidos nas 
margens do rio onde nasceram e de onde tiram seu sustento e cotidiano, construin-
do suas histórias. 

Alerta-se que, como aconteceu na Bahia, é necessário evitar órgãos governa-
mentais salvacionistas que atuam em eventos sociais. Na enchente28 ‒ lembrando 

28A editora da Unir me alertou sobre os ocorridos em 2014, com o seguinte texto: “ao se tentar va-
lorizar os ribeirinhos, pode-se estar fazendo coro com a Defesa Civil de retirar os ribeirinhos depois 
das cheias de 2014 das margens do rio Madeira de áreas de risco. Chamar as margens do rio de áreas 
de risco, usando isso como justificativa para preparar terrenos para o estabelecimento de portos, 
atracadouros e outros negócios. Ou seja, como consequência de “limpeza social” e apropriação das 
margens do Madeira. Para muitos ribeirinhos, o risco não foi a cheia de 2014, mas o dia a dia na 
periferia da cidade, onde perderam raízes e identidade”. 
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que é possível que “o sertão vire mar, e o mar vire sertão”, como dizia Antônio 
Conselheiro naquele sertão, contado pelo mesmo Euclides da Cunha que tentou 
escrever uma saga sobre o Purus e o Acre – a Defesa Civil procurou remover ribei-
rinhos para criar um espaço portuário.

Não poderia concluir este capítulo sem tocar rapidamente na enchente de 
2014 ou nas consequências da retirada dos ribeirinhos como uma tragédia anuncia-
da, associada à falta de sensibilidade e de conhecimento por parte de alguns órgãos. 
Também não poderia esquecer do aprendizado que tive na RESEX do Rio Ouro 
Preto em relação ao ICMBio.

O encaminhamento das ações governamentais e seus órgãos, em decorrência 
daquele evento do rio, repito, era previsto por diversos rondonienses e merece um 
texto exclusivamente dedicado a esse assunto. Ao se tentar valorizar os ribeirinhos, 
como normalmente se faz, e entrar em um processo salvacionista, pode-se estar 
fazendo coro com a Defesa Civil que, ao retirá-los, como ocorreu depois das cheias 
de 2014, das margens do Rio Madeira, de áreas de risco, preparou terreno para o 
estabelecimento de portos, atracadouros e outros negócios, lembrando a Revolta 
da Vacina no centro do Rio de Janeiro, no começo do século XX, ou outras conse-
quências, como “limpeza social” e apropriação das margens do Madeira. É possível 
dizer que para muitos ribeirinhos o risco não foi a cheia de 2014, mas o cotidiano 
que se estabeleceria na periferia da cidade, “onde perderam raízes e identidade”. 
Também é preciso evitar fazer coro com o discursos do ICMBio, pois muitos de 
seus profissionais acreditam que se deve preservar a floresta e não as pessoas que 
nela ou dela vivem. 

Quando conclui este texto, com certo constrangimento, em função do vo-
lume, solicitei a diversos amigos e companheiros que lessem o trabalho e que co-
mentassem por escrito, mostrando se possível, a importância do trabalho. Recebi 
alguns comentários, mas me pareceu importante considerar as duas apresentações 
que faziam os reitores das instituições nas quais trabalhei. As demais incorporei no 
corpo do texto A seu modo, cada um destacou,: a obra ou a questão integrativa edi-
torial pioneira que aqui se apresenta. O que posso dizer, a todos, é muito obrigado.
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***

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da sua Editora, 
tem a honra de publicar o livro Rondônia: da colonização à integração latino-americana, do 
professor doutor José Manuel Carvalho Marta, importante pesquisador do campo 
do planejamento de sistemas energéticos. Esse livro é resultado do seu trabalho ex-
periente e denso de estudo sobre a história e desenvolvimento econômico da região 
que compreende o atual estado de Rondônia.

Manuel Marta foi contemplado com uma bolsa de pesquisador sênior pela 
Fapero/Capes, que permitiu que atuasse como docente no Programa de Pós-Gra-
duação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). Dessa convivência entre aulas, palestras e orientações surgiu 
a ideia desse livro, que hoje coroa todo esse processo rico de trocas e experiências 
acadêmicas entre Mato Grosso e Rondônia.

Para EdUFMT, nossa casa editorial, é digna de muita satisfação compartilhar 
essa edição do livro Rondônia: da colonização à integração latino-americana com a EdU-
FRO, da nossa parceira de trabalho pela educação pública e de qualidade nas áreas 
de fronteira – a UNIR.

Que essa seja a primeira de muitas escritas e narrativas construídas entre 
Mato Grosso e Rondônia. Muito obrigado, professor Manuel Marta, por fazer esse 
percurso intelectual que muito nos orgulha como instituição. 

Myrian Thereza de Moura Serra

Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso
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***

O professor José Manuel C. Marta afirma com razão que o pesquisador não 
deve temer ou desprezar os romances e contos como fonte social. Marx lia Balzac 
para conhecer a sociedade francesa e Marta se viu obrigado a ler A Selva, de Ferreira 
de Castro, para conhecer a região do Madeira.

Nesta trilha, lembro de João Cabral de Melo Neto que afirmava que se es-
crevem poemas como uma necessidade, algo do qual não se pode abrir mão. Penso 
que foi esta mesma necessidade que fez Marta – como o conhecemos – escrever 
Rondônia: Da colonização à integração latino-americana.

A obra não é poética, mas científica e como tal tem pouco de inspiração e 
muito de transpiração. Mas, o poeta e o cientista repartem a mesma preocupação: 
abordar a realidade como processo educativo. O primeiro trabalha o poema de for-
ma rigorosa até obter a consistência e a resistência de uma pedra. O segundo, com 
o mesmo rigor, na construção de sua tese, desbasta e peneira a pedreira, deixando 
de lado os rejeitos.

Este é um trabalho da maturidade do autor. Não teria sido possível sua formula-
ção antes que ele tivesse vivido a vida que viveu como docente e pesquisador em Mato 
Grosso e em Rondônia. Há uma leitura atenta dos clássicos e de toda a bibliografia pro-
duzida nas últimas décadas, mas há também a observação acurada de um pesquisador 
de campo.  Alguém que saiu do gabinete, do conforto da poltrona e do cheiro dos livros, 
para visitar vilas e aldeias, conversar e sentir o cheiro das pessoas.

Mais ainda, existe a coragem acadêmica de se embrenhar por territórios antiga-
mente restritos aos especialistas. Ao historiador cabia a história, ao geógrafo a geografia, 
ao economista a economia e assim sucessivamente, divididos em prédios e portas, en-
capsulados cada qual no seu conhecimento. Mas a complexidade das questões científi-
cas, assim como o fracasso reducionista das explicações especializadas, desembocou em 
novas abordagens teóricas e metodológicas a que chamamos de interdisciplinaridade.

A expansão e ocupação das fronteiras amazônicas é o tema central do livro. 
No senso comum a Amazônia somente passa a existir no século XX, a partir de 
edulcorados documentários televisivos que mostram um imenso tapete verde cor-
tado por rios que serpenteiam suas matas. Nada mais longe da verdade, conforme des-
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creve o autor. Sua história remonta a muitos séculos atrás, com disputas ferrenhas entre as 
potências dominantes de antanho e de agora, com muitos planos e projetos, com avanços 
e recuos, com tratados e trapaças. E com os habitantes originais – os indígenas – ora es-
cravizados, ora exterminados. Mas sobrevivendo.

O que mais me agrada no livro, para além do conteúdo científico, é a preocupação 
pedagógica do autor. De fato, nossos alunos de graduação e pós-graduação premidos 
pelos prazos talvez, espremidos pelos orientadores quiçá, assustados com a possibilidade 
de perder a bolsa, quem sabe, escrevem teses e dissertações sem grande profundidade. 
Sem compreender efetivamente o seu objeto de estudo, são obrigados a recorrer a fontes 
bibliográficas superficiais, às enciclopédias eletrônicas, as informações resumidas em pre-
cários verbetes, quando não a notícias falsas.

Neste sentido, Rondônia: da colonização à integração latino-americana torna-se uma obra 
de referência, com informações detalhadas e bibliografia confiável. Sua divisão em muitos 
capítulos permite ao leitor ir diretamente àquilo que mais lhe interessa, confirmando ou 
negando hipóteses, ou desfrutar o livro da primeira a última página, apreciando o quadro 
geral. O livro, portanto, serve tanto ao neófito quanto aos estudiosos da Amazônia.

Em seu pesar ou em seu louvor resta ainda uma última observação. Até onde a me-
mória alcança esta é a primeira obra publicada em conjunto pelas editoras da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) e da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Nada 
mais justo para um autor que tem transitado entre as duas instituições com esmero e de-
dicação. Depois de muitas presenças ocasionais na nossa UNIR o professor Marta esteve 
conosco em tempo integral, emprestando seu talento como professor visitante sênior no 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional de Meio Ambiente.

Ele orientou alunos, dirigiu seminários, proferiu palestras, participou de debates, 
viveu intensamente a vida acadêmica, como é de seu feitio. Nunca esqueceremos desse 
acontecimento. Este livro é apenas a ponta mais visível da pedra. Obrigado professor José 
Manuel C. Marta.

Ari Miguel Teixeira Ott

Reitor da Universidade Federal de Rondônia
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CAPÍTULO 1 - 
UMA APRESENTAÇÃO DO RIO MADEIRA 

A um rio que tudo arrasta, todos chamam 
de violento. Mas ninguém chama violentas 
às margens que o aprisionam.
      
     Bertold Brecht

Resgatando da memória o conteúdo de geografia29 estudado nos anos cin-
quenta e sessenta, restou lembrança do Rio Madeira formado na junção dos rios 
Mamoré e Guaporé, chamado Itenez pelos índios e espanhóis, no limite do Brasil 
e Bolívia. 

Certamente, o autor de textos escolares visualizava apenas os rios nacionais, 
erro recorrente sustentado até os anos setenta, quando passou a ser corrigido pela 
precisão das fotos aéreas e, depois, pelas imagens de satélite nas quais se revelava 
sua região de formação, espaço complexo de rios e corredeiras que aflui por ambas 
as margens, adentra o canal principal e forma um grande fluxo: o Rio Madeira, ou 
o Caiary, para os índios... 

Pode-se, portanto, nesse momento afirmar que os eixos fluviais dos quais 
se forma o Rio Madeira são: o Rio Mamoré originado no altiplano da Cordilheira 
do Andes, que recebe o rio Guaporé, originário do Planalto dos Pareci, em Mato 
Grosso, pela sua margem direita, antes dos núcleos urbanos de Guajará Mirim (BR) 
e Guajeramirin (BO); pela margem esquerda, o Rio Beni, cuja fruição é originária 
do planalto andino. Há ainda, na sequência, na margem esquerda, o rio Yata, des-
cendo da Bolívia, e o rio Abunã, a partir do qual o Rio Mamoré assume o nome de 
Madeira. 

29Discutindo essa questão, Aroldo Azevedo (1946, p. 232) revela que o ensino da Geografia era 
pouco mais que a leitura rápida e reproduzida do Dr. Joaquim Maria de Lacerda, um autor cuja me-
todologia pedagógica tinha base em perguntas e respostas de algumas matérias: “Nascem no curso 
primário onde a Geografia foi sempre uma desprezada, bastando para ensiná-la reler as páginas do 
venerando compêndio do Dr. Joaquim Maria de Lacerda; se alguém julgar que exagero, que con-
verse com professores primários espalhados por esse imenso Brasil ou vá às livrarias constatar que 
aquele compêndio (que serviu aos nossos pais e, quem sabe, aos avós de muitos dos que me ouvem) 
continua a ter sucessivas edições”. 
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Figura 1 – Formação do Rio Madeira (modificado pelo autor). 

Fonte: Google Maps.

Como tal, pode ser considerado um dos maiores caudais que aflui ao Rio 
Amazonas, se não o maior de seus afluentes; mensurado por m³/s, indicava em 
algumas épocas do ano entre 15 e 40.000, instigando construtoras e concessionárias 
de energia elétrica às construções de hidrelétricas, considerando esse seu potencial. 
A dinâmica do rio pode ser medida, contínua e sistemicamente, pelo volume de 
vazão média, cujo fluxo está em torno de 24.400 m³/s, tendo em algumas medições 
chegado a 40.000 m³/s 30 e, mesmo assim, ainda pode ser considerada a segunda 
maior da sub-bacia amazônica, apenas superada pela do próprio Rio Amazonas, 
cuja vazão média é muito superior. 

30Desde a 1ª cachoeira até o rio Amazonas, na cota 60 – considerando cota a altitude ou nível do rio 
em relação ao mar – com a instalação da UHE de Santo Antônio, a dinâmica foi alterada daquela 
considerada histórica, quando o rio Madeira adentra no rio Amazonas, no chamado Baixo Madeira, 
onde com seus resíduos represados possibilitam a criação de ilhas de um arquipélago conhecido 
como região dos Autazes. 
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Dessa forma, a vazão natural vem sendo alterada com a construção de Usi-
nas Hidrelétricas (UHEs), como Santo Antônio e Jirau, concluídas respectivamente 
em 2014 e 2016, e outras anunciadas a montante destas31. Os defensores das barra-
gens e os seus construtores, autorizados pelo Governo, como forma de promover 
esse chamado desenvolvimento, dizem ser necessário regularizar o fluxo, criando, 
assim, um grande lago de uso múltiplo, destinado a gerar eletricidade além de pos-
sibilitar o transporte hidroviário e a irrigação em suas margens32.

Realça-se, até então, sua vazão, e por consequência a dinâmica, especialmen-
te no percurso do Alto Rio Madeira, que se inicia na cota 630, em Abunã, onde é 
formado pela junção do Mamoré com o Abunã, até a Cachoeira de Santo Antônio, 
na cota 131, onde se encontra a primeira cachoeira da sequência, das vinte a serem 
transpostas em viagens entre Porto Velho e Guajará Mirim. Trata-se de um desnível 
de aproximadamente 500 metros ao longo de 400 km33. 

Sobre os represamentos produzidos pelas barragens das UHEs construídas 
por consórcios de modernos “Project-finance”34, alegava-se baixo impacto, diante 
da pressão ambiental, pois não houve grande alagamento na área dessas barragens 
em função da tecnologia empregada35. Mas, mesmo assim, resultaram problemas 
ambientais e sociais, talvez os mais graves desde a sua descoberta pelos europeus, 
pelas alterações causadas à dinâmica do rio ao longo do trecho do Alto Rio Ma-

31Estão anunciadas duas outras UHEs a montante das construídas, em Guajará Mirim e Cachuela 
Esperanza, na Bolívia, com financiamento de consórcios internacionais.
32Justificando tal padrão e a ocorrência da alteração das condições naturais e mudanças nas caraterís-
ticas do rio, o Governo disponibiliza algumas obras completares, como: residências, escolas, postos 
de saúde, clubes, museus. Ou seja, cria expectativas no campo social, ou mesmo biológicas, como 
adequadas escadas de peixes ou transferência de espécies que, em geral, não se confirmam. 
33No século XIX, acreditavam os estudiosos, como Marcoy (1873), haver uma falha geológica na-
quele espaço.
34Esse tipo de consórcio construtor reunia construtores de barragem, empresas concessionárias de 
eletricidade e financiadores, além de outros participantes. 
35Visando diminuir o impacto ambiental, o consórcio utilizou a técnica de geração com turbinas na 
linha d’água, sem necessidade de se construir tubulação e elevar excessivamente a barragem, apro-
veitando a vazão do rio como força propulsora. Não se trata, todavia, da técnica a fio d’água, cujo 
impacto, se possível, seria menor.
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deira, em cujo espaço se fazem estudos para novas barragens, alegando, desta vez, 
regularização do rio.  

Destaca-se, para tanto, o provável desaparecimento das cachoeiras e suas 
características cênicas naturais, bem como dos cenários históricos36, mas, principal-
mente, de alguns representantes da fauna e flora regionais que tendem à extinção, 
pois vêm sendo eliminadas as condições ambientais para sua manutenção sistêmica, 
nas quais se destacam os grandes povoadores do rio. Naturalmente, essa situação 
trouxe, com a alteração atual, consequências diversas para ribeirinhos em seu meio 
ambiente, mas deve haver agravamento com esse novo projeto, como é possível 
lembrar a falta de alimentação e renda para aqueles moradores, imprevisíveis, no 
ambiente lacustre e nas margens do futuro espaço. 

Na dimensão biológica e social, são previsíveis os impactos socioculturais 
quando se constroem represas, como os que foram os causados pelo assim chama-
do “baixo impacto”, pois foram desalojadas mais de 1300 famílias de ribeirinhos 
ao longo das margens do rio37, cujas vidas foram alteradas de maneira definitiva. 
Ainda que tenha havido indenizações aos desalojados, conforme prevê a lei, sua 
transferência para assentamento de recolonização provocou mudanças indeléveis 
no seu contexto familiar, social e político, urbano e rural. 

A alteração ambiental exigiu reassentamento daquelas populações, inserin-
do-as em outra realidade: nova organização social de natureza urbana e rural, desa-
parecimento de espécies pesqueiras utilizadas no abastecimento, graves perdas de 
identidade cultural, com a submersão de parte do patrimônio histórico ‒ como em 
Vila de Santo Antônio do Madeira38, antigo município de Mato Grosso, fundado 

36Parece paradoxal que a alegação seja de regularização do rio, pois, certamente, as alterações estão 
relacionando às construções do Complexo das UHEs até então construídas com as novas barragens 
a serem edificadas.
37O informe é do Consórcio construtor. O Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB – in-
forma que foram desalojados muitos mais, considerando-se, entre outras razões, a falta de docu-
mentação de propriedade de muitos ribeirinhos que ali nasceram.
38Contratualmente foi transformado em museu, preservando parte de acervo, montado nas margens 
do rio.
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no início da colonização portuguesa pelos jesuítas39 ‒ e migração forçada de povoa-
ções às margens do Salto Teotônio, onde se construíram povoações e vilas desde o 
século XVIII, fundadas e refundadas no início do século XIX, por ordem real, e de 
onde saíram os moradores obrigados a refazer suas vidas em novas bases.   

Incluem-se nesse aspecto as condições da pesca tradicional, abrangendo mu-
dança de espécies e rotinas de trabalho pesqueiro praticado pelos ribeirinhos, para a 
qual eram importantes suas ferramentas, instrumentos e locais de pesca, associados 
ao seu conhecimento histórico e ao patrimônio cultural, que submergiram e deram 
lugar aos novos espaços artificiais, agora determinando locais para a atividade pes-
queira, sem as condições adequadas para a produção do pescado40 e com alto risco 
na sua ultrapassagem. 

O Rio Madeira, mesmo sendo formado no Brasil, poderia ser considerado 
um rio internacional, pois em sua formação reúne rios nacionais e da Bolívia, in-
corporando ao longo de seu curso outros rios que nascem nos altiplanos da Cor-
dilheira dos Andes. De lá, correm cursos d’água drenando diversos fluxos hídricos, 
muitos atingidos por exploração mineral desses formadores, que contribuem nos 
impactos do Rio Mamoré, Beni, Madre de Dios, entre outros. Esses resíduos mi-
nerais são incorporados em altitudes de mais de 3.000 metros em longo curso e 
descem da Cordilheira carregados de rochas e vegetação.  

Quando da pesquisa, visitou-se Guayeramerin; na transposição do rio à che-
gada do porto, vimos saindo um pequeno navio-tanque que iria à Cochabamba-BO. 
Contou-nos um senhor que fazia a travessia conosco nos barcos que cruzam o rio 
Mamoré a cada meia hora que era um petroleiro. A viagem daquele pequeno petro-
leiro duraria a noite inteira e o dia seguinte até a Cordilheira, onde há uma destilaria 
de petróleo que abastece a cidade com combustível refinado41. 

39Também desapareceram as condições de pesquisa de Balsemão e São Miguel, citadas pelo Diretó-
rio dos Índios, no período pombalino, e São Luiz do Salto Theotônio, cuja fundação foi determina-
da pelo príncipe Regente no século XIX.
40Alguns desses ribeirinhos passaram a fazer criação de peixe em tanques, como forma de manter a 
sobrevivência e sua cultura ligada à pesca.
41Em visita ao porto de Guayeramerin quando fazia a travessia do rio Mamoré, o autor constatou 
a saída do pequeno petroleiro, no dia 26/05/2017, às 17 horas.
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Em geral, os rios da Bolívia são constituídos pela drenagem de grandes sub-
-bacias no seu território onde o degelo das neves eternas andinas, ou geleiras, no 
verão, produzem imensos volumes d’água que vão arrancando materiais de suas 
margens. Contribui para esse processo natural uma mineração predatória e sem 
controle, cujos rejeitos são lançados aos rios sem qualquer tratamento. Vêm asso-
ciando matérias orgânicas e inorgânicas, ou de natureza mineral ou vegetal – árvo-
res inteiras e destroçadas –, removidas das margens alagadas, desde o altiplano, em 
busca da planície libertadora na Amazônia. Vêm areias e  retiram-se as pedras...  

Assim, fronteiriços entre Brasil e Bolívia, o Rio Mamoré e o Guaporé são os 
principais formadores do Rio Madeira, como se viu e se prestam a ser. Mas seus 
grandes volumes e velocidade são incorporados. Depois desce o fluxo do Rio Beni, 
também acumulando o Mamoré. Adensado, o Rio Mamoré ultrapassa o município 
de Nova Mamoré até Abunã e, assim, o Rio Mamoré se torna Rio Madeira. Portan-
to, é o Rio Mamoré que separa as cidades de Guajará Mirim e Guayeramerin com 
suas águas turbulentas em função de ilhas e afloramento de rochas que irrompem 
naquele ponto do rio em algumas épocas do ano. Ambas as diplomacias – Brasil e 
Bolívia - trabalham a disputa internacional entre o Brasil e a Bolívia em função de 
uma das ilhas que se localiza em um afloramento de rocha, no meio do rio em fren-
te às cidades, mas que deve submergir ocorrer a construção da nova hidrelétrica.

Atualmente o rio se presta ao transporte apenas entre a Capital do Estado 
de Rondônia e o Rio Amazonas, em Itaquatiara, e Manaus, no trecho chamado 
baixo Madeira, que serve Humaitá, no Amazonas. A ligação entre Porto Velho e a 
fronteira boliviana é realizada apenas pela rodovia BR 364/425, que foi construída 
para substituir a ferrovia. Na margem da rodovia, como testemunhos, ficaram pon-
tes eventualmente utilizadas, os trilhos e estações abandonadas, com conservação 
precária para dizer o mínimo, instalados nos distritos, vilas e cidades, como se ali 
estivessem para justificar a substituição.  

A construção rodoviária enterrou em seu curso outras pontes da ferrovia. Fi-
caram também alguns assentamentos, ribeirinhos e colonos familiares. Neste caso, 
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a Colônia IATA42 e a ponte na Vila Mutum parecem ser ícones, como totens mais 
evidentes da Marcha para o Oeste que se mantêm como alegação dos moradores de 
terem ficado sem acesso ao transporte que viabilizasse o escoamento da produção. 
Assim, foi substituída a agricultura familiar pela pecuária e um turismo inacabado 
do Hotel-escola em Vila Iata.

Como em outros locais – Jaci Paraná ou na Vila Murtinho – encontram-se 
as ruínas das estações de passageiros, restos de cargas ou locais de reabastecimento 
d´água e lenha - combustível usado pelas locomotivas. Em outro, uma vila constru-
ída pela hidroelétrica para abrigar os desalojados do alagamento produzido “pelo 
baixo impacto” e pelo dito desenvolvimento.

FUNÇÕES DO RIO

As imposições – legais e diplomáticas – manifestam-se na travessia de barco 
entre Rondônia e o Departamento de Beni43, na Bolívia. A prática para usuários 
de todas as origens e classes sociais que atravessam o Rio Mamoré cotidianamente 
parece ter no uso de salva-vidas uma espécie busca de contato, pois as pessoas se 
auxiliam mutuamente com o equipamento. 

São barcos com 15 lugares, sempre lotados. Para os visitantes, não aparecem 
dificuldades nos portos e alfândegas. Provavelmente a discussão da ponte será rea-
tivada com as projetadas UHEs, em função dos interesses envolvendo o trânsito de 
grandes cargas de cimento e ferro e daqueles que o fazem em ferry-boats. 

Nos portos de cargas para caminhões, podem ser identificados os veículos 
pelas placas do Brasil e da Bolívia. Essas carretas, que também ficam estacionadas 
em ambas as cidades, permitem o comércio por atacado e abastecimento em ambas 

42Esta foi uma colônia implantada para produzir abastecimento, como outras que existiam em diver-
sas regiões brasileiras, durante o governo Vargas. Foi fundada em 1953 e, na tentativa de revitalizá-la, 
ali foi construído um hotel-escola, cuja manutenção é feita pela comunidade local. O cenário do rio 
naquele local é belíssimo, apesar do abandono da estação e de outras construções da antiga estrada 
de ferro, assim como o hotel sem uso.
43Acordos internacionais não cumpridos e a demanda crescente teriam justificado uma ponte entre 
as duas cidades.
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as margens do Mamoré, com diferentes mercadorias. Na cidade boliviana, como 
outras lindeiras, há um pequeno comércio fronteiriço de produtos eletrônicos im-
portados de todas as regiões do mundo, especialmente da China, bebida escocesa 
e de outros países. Nos mercados de ambas as cidades, os produtos são similares: 
cebolas, alho, castanhas, e produção do extrativismo. Do Brasil atravessam insumos 
agropecuários e produtos industrializados; dizem alguns que fazem apenas trocar 
notas para viabilizar preços em Rondônia. De certo modo, esse movimento é con-
siderado turismo, pois atrai para Guajará Mirim visitantes que abarrotam os peque-
nos hotéis e que para a cidade significa empregos e renda, dependendo do câmbio. 

O Alto Rio Madeira, como é chamado o trecho fluvial brasileiro iniciado 
no rio Abunã, no município de Nova Mamoré, onde ficava a antiga Vila Murti-
nho, mantém-se por aproximadamente 400 km. Nesse intervalo, entre sua efetiva 
formação e a Cachoeira de Santo Antônio, contava, quando Palheta subiu o Rio, 
com 07 corredeiras e 13 cachoeiras que sempre impressionaram viajantes, até ser 
implantado o Complexo de UHE que reduziu sua dinâmica, retendo-o em dois 
pontos: Santo Antônio e Jirau. Assim, algumas dessas corredeiras e cachoeiras de-
sapareceram para gerar eletricidade para outras regiões brasileiras nas duas Usinas 
Hidroelétricas construídas44. Sempre resta a alegação de promoção do desenvolvi-
mento, em função dos empregos ofertados e do insumo produzido. Entretanto, os 
volumes dizem algo diferente... 

Com a “regularização”, recentemente sugerida e informada pela Imprensa, 
apresentada em 2017, as barragens tendem a transformar a natureza cênica e bio-
lógica em paisagens artificiais e modeladas nas cidades do Vale do Rio Madeira, 
como ficaram em Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará Mirim e seus distritos. 
Mas oferecem como retribuição ao Estado, onde se gera a energia, alguns impostos.

É necessário ficar claro que o moderno mercado de eletricidade, com a 
integração, passou a ter uma natureza diferente do padrão até então estabelecido 
pela oferta e demanda regional. Nesse novo mercado, as gerações hídrica e tér-
mica ampliaram seu porte, alterando e descaracterizando os mercados de oferta e 
44Desapareceram submersos 03 dos acidentes geográficos, sendo que 02 saltos deram nome às 
UHEs, e a corredeira do chamado Salto Teotônio e sua vila submergiram, situação justificada pelas 
sempre chamadas razões técnicas.  
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demanda regionais. Ao desvincular a geração do consumo, a energia elétrica fica 
disponível no sistema, tencionada, depois comercializada e despachada com gran-
des ofertas. Assim, a demanda é atendida pelo sistema como um todo, para o qual 
contribuem diferentes fontes, de qualquer natureza - hídrica, térmica, solar, eólica 

- através de grandes redes de transmissão. Desse modo, o discurso de desenvolvi-
mento regional, associado ao desenvolvimento que se pretende sustentável, não se 
confirma, pois a energia elétrica gerada pelo represamento do Rio Madeira atenderá 
com eletricidade qualquer região incluída no sistema elétrico nacional e, eventual-
mente, internacional, gerando, portanto, emprego em outras regiões do país.

Percebe-se que as construções de UHEs vinculadas ao chamado desenvol-
vimento regional apenas como geração de emprego tem efeito efêmero na cons-
trução da barragem que impactou por algum tempo a região onde ocorreu. Gera 
apenas empregos provisórios e poucos no sistema operacional. Esses, em geral, 
são restritos em face da robotização do processo e, não havendo demanda local em 
agropecuária ou indústrias, também não ocorre criação de novos postos de traba-
lho, o que poderia acontecer próximo às vilas e antigos alojamentos45. No mais, fica 
o impacto evidente em qualquer empreendimento de geração de energia! 

O Baixo Rio Madeira se inicia a jusante da UHE de Santo Antônio e termina 
na barra do Rio Amazonas. São 1.060 km cuja utilização ocorre como hidrovia para 
escoamento de produção agrícola, em maior volume de Mato Grosso, de produtos 
industrializados no Brasil e de eventuais passageiros. As mercadorias, em geral, 
não são produzidas em Rondônia. São transportadas de outros estados brasileiros 
e enviadas a diversos destinos da América Latina – principalmente Peru e Bolívia 
– o que dá ao Estado de Rondônia posição estratégica. As principais mercadorias 
industrializadas exportadas são açúcar e óleo vegetal, que acessam os rios forma-
dores do Rio Amazonas até as cordilheiras, quanto aos produtos importados são 
restritos destacando-se como sal ou fertilizantes, considerando que faltam agentes 

45Na vila construída para abrigar os desalojados das barragens (Nova Mutum-RO), não foram criadas 
novas estruturas produtivas que permitissem a absorção dos trabalhadores – rurais ou urbanos – 
resgatados das margens dos rios inundados pelas usinas. Existem no local apenas pequeno comércio 
e serviços destinados aos trabalhadores das UHEs que têm renda, funcionários da educação e saúde 
e poucos aposentados.  
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para o comercio exterior. Os produtos da agricultura, principalmente soja in natura 
e milho, destinam-se ao porto de Itaquatiara-AM, para serem reembarcados para os 
países da Europa e Ásia. 

A largura média do rio é de aproximadamente 1.000 m e a declividade média, 
1,7 cm/km. Isso permitiu aos navegadores, desde o século XVI, considerá-lo até 
mesmo maior que o Rio Amazonas, por onde navegavam em busca do Oceano, 
descendo a Cordilheira dos Andes desde a Audiência de São Francisco de Quito, 
no atual Equador e antigo Peru. 

O regime de cheias dos rios que formam o Madeira conta com dois fatores 
climáticos concomitantes nas regiões onde se localizam suas fontes originarias: o 
período chuvoso, nos Andes, cuja precipitação é intensa, associado ao degelo na 
Cordilheira, no período de verão no hemisfério sul. No senso comum, pode-se 
considerar que existe um período das cheias, ou das águas, entre janeiro e junho 
podendo se estender quando há uma excessiva elevação no nível do rio. Na seca, 
o nível dos rios chega a índices mínimos. Entre novembro e dezembro, ocorre um 
período de equilíbrio, quando o rio retorna ao nível original. 

Na seca, com a construção das represas, passaram a ocorrer conflitos in-
terempresariais entre as geradoras de energia, e destas com os transportadores, 
devido ao assoreamento dos rios devido à restrição de água pelo represamento 
ocorrido; desse modo, empresas de transporte de cargas ficam com dificuldades de 
transportar cargas ao Rio Amazonas em função das condições alteradas que con-
tingenciaram as águas com a construção das UHE46. 

A bacia do rio tem 314.220 km² desde a sua formação até sua barra no 
Rio Amazonas e percorre o trecho de 1.150 km. Desse modo, o Rio Madeira é 
uma sub-bacia do Rio Amazonas, por isso tecnicamente tratada como Sub-bacia 
Hidrográfica do Rio Madeira – SBHAM47, o que permite caracterizá-la com uma 
área aproximada de 3.142.215,25 hectares, correspondente a 23% do território de 
Rondônia e praticamente ao total da área territorial do município de Porto Velho, 
46Isso pode estar associado à nova logística de empresas de transporte que estão montando novos 
portos em outros pontos da Amazônia.
47Pode assim ser identificada no Banco de Dados do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais.
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com 3.878.371ha. Ao longo de seu curso, existem cidades e populações ribeirinhas 
como parte de processos colonizadores. Como aqueles originais, outros que foram 
assentados, a exemplo dos migrantes que mantêm seus negócios urbanos e rurais, 
utilizando os recursos hídricos como provedores de meios de transporte, abasteci-
mento d´água, geração de hidroelétrica e coleta de material de construção.  

Desse modo, a SBHAM apresenta três sub-regiões onde se fixam os dis-
tritos de Porto Velho: o Alto rio, com o distrito de Abunã; o Médio rio, com os 
distritos de Mutum Paraná, Jaci Paraná e União Bandeirante, e o Baixo rio, com os 
distritos de Calama, Demarcação, Nazaré e São Carlos. Cada um indica peculiari-
dades distintas em termos históricos de ocupação populacional, desenvolvimento 
econômico e uso dos recursos naturais. Dentre estas sub-regiões, as transforma-
ções nas perspectivas socioeconômicas e ambientais recentes mais pronunciadas 
na paisagem natural concentram-se no médio curso da bacia do Rio Madeira, onde 
se implantaram as UHEs. Certamente, o período de inicio da degradação da degra-
dação da cobertura original da vegetação daquele espaço ocorreu após o ciclo da 
borracha, isto é, desde 1915, até os anos 1960, marcados, de certa forma, por uma 
preservação da cobertura vegetal nativa na sub-bacia do Rio Madeira (sudoeste 
amazônico), considerando-se que os modos de exploração da terra e dos recursos 
naturais praticados por povos tradicionais e populações indígenas eram pontuais, 
portanto, de baixo impacto ambiental. 

Empreendimentos colonizadores implantados nos Ciclos da Borracha vi-
sando ao chamado desenvolvimento regional do sudoeste amazônico permitiram 
destacar a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré – EFMM – entre 1907 
e 1912, com a criação do município de Porto Velho, através da Lei nº 757 de 1914, 
a posterior implantação da ideia de colonização da “Macha para o Oeste”, pelo 
governo Vargas, com a instalação da Colônia agrícola de Candeias, situada entre os 
quilômetros 19 e 21 da rodovia Amazônia-Mato Grosso, logo após o cruzamento 
do rio Candeias, além das colônias agrícolas Nipo Brasileira e Treze de setembro, 
em 1953, bem como a Paulo Leal, em 1959. Tais empreendimentos iniciaram o 
processo de desmatamento para dar lugar a equipamentos urbanos e rurais.
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Entre a capital do território federal de Rondônia e a vila de Calama surgiram 
espontaneamente as colônias agrícolas do Beiradão, na região do baixo Rio Ma-
deira. Este modelo de desenvolvimento não causou transformações significativas 
na paisagem natural na sub-bacia do Rio Madeira, todavia abria trilhas e caminhos 
onde havia florestas, cuja cobertura vegetal foi substituída.

Continuaria alterando-se a cobertura vegetal, de forma gradativa em virtude 
da implantação da reserva garimpeira do Rio Madeira e, posteriormente, do Progra-
ma Nacional de Ação Integrada para o Ouro e da Política Nacional de Ouro, nas 
décadas de setenta e oitenta. No período do regime autoritário-militar, o Programa 
de Integração Nacional – PIN – e o Programa de Redistribuição de Terras e de 
Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste PROTERRA, entre outros, exe-
cutaram, tendo como uma das áreas prioritárias no Território Federal de Rondônia, 
políticas que motivaram a migração de agricultores e garimpeiros para o meio rural 
de Rondônia. Esse incremento populacional expressivo de trabalhadores rurais e 
mineradores contribuiu, sobremaneira, para o aumento da devastação florestal nas 
décadas subsequentes na sub-bacia do Rio Madeira. Dentre esses, estão categorias 
predatórias, como foram e são os garimpeiros que, em busca de sobrevivência, ex-
traem sua renda das areias dos rios nas margens das bacias do Rio Madeira e seus 
afluentes. Também os coletores de areia para material de construção, nesse mister, 
ampliam a erosão e causam impactos ambientais, nem sempre fiscalizados pelos 
órgãos responsáveis. 

Assim, pode-se dizer que o Rio Madeira foi utilizado ao longo da história 
regional como via de transporte de passageiros e cargas, além de abastecimento às 
populações ribeirinhas e navegantes. Mais recentemente, em função de suas carac-
terísticas e dinâmica, foi transformado em giga-fonte de energia elétrica. Para tanto, 
teve represadas as águas com seu intenso fluxo de resíduos com o qual banhava 
vilas e cidades, como Porto Velho, capital do Estado de Rondônia e seu principal 
município, causando mudanças sociais e econômicas à parte as alterações da vida 
da população e de algumas empresas. 

Na mesma perspectiva, o volume e velocidade da água ampliaram suas ca-
racterísticas tradicionais como rio de multiuso. Entretanto, como são insuficiente-
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mente reguladas as operações em seus diversos usos, passaram a provocar conflitos 
de interesses entre empresas de navegação e de eletricidade, em razão da falta de 
eclusas. Essas dificuldades podem ser registradas considerando-se o transporte das 
cargas de grãos que navegam pelo Rio Madeira até Itaquatiara, no Rio Amazonas, 
realizadas em comboio de chatas. Com o represamento, no período de estiagem, 
o volume d´água passou a ficar mais restrito que anteriormente. Por outro lado, as 
UHEs retêm água, em face da geração de eletricidade e manutenção dos seus reser-
vatórios, criando-se, assim, limites entrópicos.  

Os conflitos podem também ser registrados entre as empresas que construí-
ram e operam as UHE e os pescadores residentes e reassentados, com seu trabalho 
cotidiano, cuja pesca lhes permitia formar renda, assim como aos ribeirinhos e suas 
famílias.

Do ponto de vista das consequências sociais, o extravasamento de sua calha, 
mitigado pela tecnologia de baixo impacto na barragem da primeira cachoeira, a 
de Santo Antônio, próxima de Porto Velho, teve alterada sua margem em mais 10 
m acima de sua cota normal. A UHE foi implantada com mais de 50 turbinas na 
linha d’água, considerada como projeto de tecnologia mitigadora dos impactos am-
bientais, levando-se em conta a formação convencional de um lago que inundaria 
o núcleo urbano. Mesmo assim, a sua construção removeu os ribeirinhos em geral 
pescadores, com consequências sociais, econômicas e culturais, conforme mencio-
nado, com discurso salvacionista, que visava construir um novo porto para a cidade 
de Porto Velho48.

IMPORTÂNCIA DO RIO MADEIRA 

Talvez a maior importância que venha a ter o rio e seus formadores é ser 
a ligação de acesso das pessoas e cargas no coração do continente americano. Ali 
estão o Planalto Central do Brasil e a Bolívia em busca de transporte de baixo custo 
até o Oceano Atlântico. Com a implantação das UHEs, essa importância pode ter 

48Quando ocorreu a maior enchente do rio, no ano de 2014, tão logo se iniciou a operação de Santo 
Antônio, o rio alcançou uma cota superior a 19 metros do normal. A Defesa Civil, na oportunidade, 
propôs a desocupação da área para que se estabelecesse um porto no local. 
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alterado o exclusivo fordismo das estradas cujo percurso acompanha o Rio Madeira 
e se direciona depois a Manaus ou a Rio Branco, no Acre, e de lá ao Peru.  

Era nessa posição estratégica por onde se fazia o escoamento da produção 
mineira e o trânsito de pessoas que pretendiam colonizar a região. Por ali, as merca-
dorias  transitavam até a foz do Rio Amazonas, em Belém, na esperança que tinham 
os comerciantes de comercializá-las, levando e trazendo-as do litoral ao interior. 
Comercializavam ferramentas, vestuários, alimentos, chamando-as genericamente 
fazendas às mercadorias do processo mercantil-minerador de ouro e prata, que se 
transformaram em moeda corrente, medida em oitavas de ouro. Além dos metais, 
característicos do período mercantil, por sua lógica e representação então vigentes, 
havia as drogas do sertão coletadas que se transformariam em matérias primas para 
comércio na Europa, precedendo a Revolução Industrial que ocorreria no século 
XIX. Destacam-se nessa perspectiva algumas especiarias – canela, cravo – mas, 
também produtos inéditos, como cacau e castanha do Brasil que passaram a com-
por as pautas de exportação.

Em meados do século XIX e início do XX, reacendendo o comércio letár-
gico, surgiu uma matéria prima de natureza plástica que passou a ser fundamental 
para a potencial atividade transformadora industrial: o látex. Este, destinado à fabri-
cação de artefatos domésticos e industriais de borracha, teve sua utilidade ampliada 
na indústria de pneus fornecidos às montadoras de veículos automotores que surgi-
riam no final do período e passou a exigir atenção da economia para aquela goma. 

A lógica imperialista vigente à época passou a reforçar o papel estratégico da 
região, exigindo a construção da ferrovia polêmica, implantada pelo capital interna-
cional (HARDMAN, 1998). Mas, do ponto de vista dos trabalhadores que atuavam 
na extração do látex e constituíam o modelo do ‘aviamento’, ocorreram grandes de-
sastres sociais e econômicos insuperados por anos (CANO, 1981; SANTOS, 1980). 

Assim, o rio formado no Planalto boliviano e mato-grossense continuava a 
escoar por suas águas poderosas detritos, bem como a servir como via de acesso 
daquela região à Planície Amazônica, com grandes transtornos. Entretanto, desde o 
século XVII, considerando-se as nascentes da Bolívia onde se encontrava o Cerro 
de Potosí – de onde os espanhóis extraíam prata e a purificavam com mercúrio – 
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constituía-se em um rio que permitia aos mineradores apresentar uma lógica con-
traventora que buscasse encontrar e manter alternativas de acesso ao Oceano e à 
Europa. Rivalizava com as rotas “do exclusivo mercantil” que articulava a extração 
mineira, com o escoamento pelo rio de La Plata onde os governos estabeleceram 
os controles fiscais nas Vilas de Buenos Aires e Colônia do Sacramento, pelas quais 
deveria fluir oficialmente o minério de prata e se comercializavam escravos e outras 
mercadorias de modo lícito e ilícito (LENHARO, 1982). 

Nestas discussões preliminares necessárias, são apresentadas adiante algumas 
características físicas do Rio Madeira, procurando entender, a partir delas, outras 
particularidades e suas consequências. Portanto, incorporam-se aspectos geológi-
cos. Mas, certamente são os processos produtivos, ou de outra natureza antrópica, 
que lhe são característicos e estão relacionados à produção de resíduos que descem 
de suas origens no planalto e são depositados ao longo da planície para a cons-
trução e desconstrução do leito do rio. Assim, é necessário entender a função da 
natureza e da sociedade relacionadas às características da região frágil quanto aos 
seus recursos. Fundante, todavia, é compreender a diversidade de flora e fauna, 
englobando grande variedade de animais e vegetais que permitem, com a ação hu-
mana – primitiva ou colonizadora – modificar a natureza e seus recursos naturais, 
utilizando meios de produção que, em contrapartida, impactam a vida humana na-
tiva ou conquistadora, bem como as plantas e animais. 

Esses elementos, com organização própria nos espaço construído de Ron-
dônia, podem ser responsáveis por desastres ambientais naturais quando alterados 
pelo ser humano, com consequências sociais. Estas últimas são entendidos pelas re-
lações do ser humano com a natureza nesses espaços ao logo do tempo, principal-
mente após o início da colonização, que provocou desmatamento e os substituíram 
por agropecuária, espaços urbanos etc. Assim, é fácil compreender como muitos 
desastres ambientais, ou suas consequências, decorrem dos fenômenos provocados 
pelo ser humano, como podem ser identificados aqueles de origem hidrometeoro-
lógica, climática, geofísica ou biológica. Desmatamento, monocultura, urbanização 
se apresentam como condição de tais eventos. Estes, constituindo-se nas regiões, 
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podem afetar e são afetados, também, e certamente, pela iniciativa produtivista de 
desprezar cuidados e precauções recomendadas. 

As consequências, por alguns chamados impactos, são danos materiais, em 
geral irreversíveis, e vítimas, na perspectiva dos excedentes gerados à capacidade de 
autorrecuperação que têm a natureza e as comunidades sociais, exigindo recursos 
da assistência externa 49. 

ASPECTOS SOCIAIS

Tendo como formadores os rios originados no Brasil, Bolívia e Peru, desde a 
Cordilheira dos Andes, e na Chapada dos Pareci até a Amazônia brasileira, são esses 
rios formadores que se constituem nos limites entre o Brasil e a Bolívia. Entretanto, 
o Rio Madeira, ao ser avaliado por essa característica, não pode ser considerado um 
curso internacional com as implicações que isso acarreta, pois foge a essa categoria 
do ponto de vista do direito internacional, considerando-se não se tratar de “rio 
navegável a partir do mar que flui pelo ou ao longo do território de dois ou mais 
Estados”, como trata Kaeckenbeeck (1920)50.

Entretanto, não se revoga a geografia pelos conceitos do direito interna-
cional. Assim, é necessário avaliar a dinâmica do rio. Esse Rio Madeira depende 
totalmente das condições climáticas e hidrológicas de suas nascentes em outros 
países, onde se forma e de onde desce por calhas ou fora delas, desde a Cordilheira 
dos Andes, ultrapassando lagos, ou rios, como o Mamoré, Beni e Madre de Dios, 
e aqueles do Planalto dos Pareci. A partir deles, cria corpo e velocidade, forman-
do impressionante caudal no Brasil. Internamente, no território nacional, em suas 

49Conforme GUHA-SAPIR et al., 2012; NOY, 2010; ALCÁNTARA-AYALA, 2002, p. 109-110 
apud MATA-LIMA, Herlander et all (2013).
50Rios internacionais são tratados no Número 149 em uma série de mais de 160 estudos produzidos 
na Inglaterra após a conclusão da Conferência de Paz de Paris, em 1919. O estudo foi escrito 
pelo jurista belga Georges Kaeckenbeeck (1892 a 1973) e, portanto, relativamente pouco divulgado 
na série publicada com o nome de um autor individual. Kaeckenbeeck faz a distinção entre um 
rio nacional totalmente dentro do território de um Estado, e sujeito à sua jurisdição, e um rio 
internacional, definido como um “rio navegável a partir do mar, que flui pelo ou ao longo do 
território de dois ou mais Estados”. International Riveres by Georges Kaecknbeeck. Disponível em: 
http//www.wdl.org/pt/item 11889. Acesso em: 24 nov. 2017
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margens e seus afluentes, banha munícipios dos estados brasileiros, como Mato 
Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, além de articulá-los no plano viário. 

Conforme mencionado, o Rio Madeira e seus formadores banham diferentes 
regiões políticas do Brasil, da Bolívia e do Peru. Assim, no Brasil, os Estados de 
Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas; na Bolívia, os Departamentos de Santa 
Cruz, Beni, Pando; e o departamento de Madre de Dios, no Peru. No Estado de 
Rondônia, os municípios banhados pelo Rio Madeira podem ser agrupados se-
gundo as bacias que drenam seus rios, pois, semelhantemente ao Egito, Rondônia 
é uma espécie de “dádiva do Madeira”, como diria Heródoto se referindo àquela 
região da África na antiguidade.  

O mapa 1 representa nos espaço de Rondônia as diversas sub-bacias que 
compõem a sub-bacia do Rio Madeira naquele estado. Identificam-se cinco (05) 
territórios onde se incorporam os diferentes munícios do estado. 

Mapa 1 – Bacias Hidrográficas de Rondônia

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de Rondônia – SEDAM RO (2013).
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A Bacia 1, conforme está indicado no mapa 1, representa a região do rio 
Guaporé. Essa região está conformada no sudeste do Estado de Rondônia e con-
ta com 11 munícipios:  São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Se-
ringueiras, Costa Marques, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, 
Corumbiara, Pimenteiras e Vilhena. São todos pequenos municípios, dos quais o 
maior é Vilhena, com população de aproximadamente 100 mil habitantes, em 2016. 

Destaca-se como atividade dessa região o turismo no rio Guaporé que, ao ul-
trapassar Costa Marques, mantém o histórico Forte Real Príncipe da Beira, constru-
ído no século XVIII, tratando-se de uma edificação relacionada à segurança territo-
rial. Ainda mantém suas caraterísticas militares associadas ao turismo. O restante da 
região conta com reservas florestais e agricultura, iniciada com a recolonização dos 
anos 70 e 80, a qual iniciou a produção de abastecimento e madeira.

A Bacia 2 conta com a área da bacia do Rio Mamoré, principal formador 
do Rio Madeira, e os principais municípios drenados pela bacia são Nova Mamoré 
e Guajará-Mirim, na fronteira da Bolívia, além dos distritos daqueles municípios. 
A cobertura vegetal conta com reservas florestais (Pacaás Novos) e extrativistas, 
como a RESEX do rio Ouro Preto. A principal cidade é Guajará Mirim, cuja po-
pulação é pouco menor que 50 mil habitantes e que se caracteriza como centro de 
serviços, como bancos, hotéis, comércio exterior (Receita Federal) e de segurança 
nacional (Exército e Marinha), além de universidades.   

A Bacia 3 é a do rio Abunã. Está constituída no Distrito de Abunã, ini-
cialmente criado como Presidente Marques, por onde passava a Estrada de Ferro. 
Conta com os distritos de Extrema (6.176), Nova Califórnia (3.631), Vista Alegre 
(4.125) e Fortaleza do Abunã (450), representando 15,18% do Município de Porto 
Velho (IBGE, 2010).

A Bacia 4 é a chamada do Rio Madeira, onde se fixa o eixo principal do Es-
tado de Rondônia. A região é irrigada pelo Rio Madeira e se destaca pela capital do 
estado, Porto Velho. Esta contava com população de 519 mil habitantes em 2016, o 
que representava em torno de 30% da população estimada e a maior parte da eco-
nomia do estado. Nessa bacia, registram-se os municípios de Candeias do Jamari 
(19.799) e Itapuã do Oeste (9.995). Esse conjunto de municípios têm economia de 
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base comercial e agropecuária oriunda do contingente de agricultores familiares 
assentados nos anos oitenta, que representa pouco mais de 40% do PIB do Estado. 
Essa região teve alterada sua população em função das etapas e ciclos da economia 
que se sucederam: a colonização, a atividade seringueira, os garimpos de ouro e, 
mais recentemente, as construções das barragens, tendo crescido na década inicial 
do século XXI e decrescido em função da conclusão dos trabalhos daquelas obras. 

A Bacia 5, drenada pelo rio Jamari, conta com um conjunto de pequenos 
municípios, como Alto Paraíso (19.459), Ariquemes (101.269), Buritis (36.555), Ca-
caulândia (6.268), Campo Novo de Rondônia (13.939), Cujubim (19.410), Machadi-
nho do Oeste (35.633), Monte Negro (15.541) e Rio Crespo (3.666). O maior deles, 
considerando-se sua população, é Ariquemes, cuja estimativa é superior a 104 mil 
habitantes e cuja economia tem perfil similar à de outras cidades médias do Estado: 
64,8% de comércio e serviços, agropecuária 15,4% e indústria 19,8% do PIB. Além 
disso, a região conta com atividade extrativista de minérios (cassiterita), madeira e 
produção agropecuária, especialmente de atividades da agricultura familiar. 

A Bacia 6 é a do rio Machado, ou Ji-Paraná, como o chamavam os índios, 
a região central do Estado de Rondônia. Foi determinada historicamente pela li-
nha telegráfica, implantada pela Comissão Rondon, e depois pela BR 364. Sendo 
afluente do Rio Madeira, o Ji-Paraná, tem origem no Planalto dos Pareci, integran-
do todo o Estado. Nela se encontram os municípios de Governador Jorge Teixeira 
(10.534), Jaru (55.597), Ji-Paraná (128.026), Mirante da Serra (12.469), Nova União 
(7.883), Ouro Preto do Oeste (40.099), Presidente Médici (23.017), Teixerópolis 
(5.080), Theobroma (11.343), Vale do Anari (10.518), Vale do Paraíso (8.425), Uru-
pá (13.491) e Alvorada d’Oeste (17.399). O principal é o município de Ji Paraná, 
com aproximadamente 130 mil habitantes, cuja população é a segunda maior do 
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Estado de Rondônia. A economia local está baseada no setor terciário com 70%, a 
agropecuária com 8,6% e a indústria representa 21,4%, segundo o IBGE51.  

A Bacia 07 no mapa 1 apresenta a sub-bacia do rio Roosevelt. Este rio divide 
Rondônia de Mato Grosso. No início do século XX, foi explorado por Rondon e 
pelo ex-presidente americano Theodore Roosevelt. Anteriormente chamavam-no 
Rio da Dúvida, considerando-se a dificuldade de se verificar a direção do fluxo do 
rio para o norte ou para o sul. Trata-se do único rio de Rondônia que não deságua 
no Rio Madeira, indo diretamente ao Rio Amazonas. 

Portanto, das 07 bacias existentes em Rondônia, 06 estão relacionadas ao Rio 
Madeira, sendo 02 correspondentes aos seus formadores, 01 ao curso principal, e 
03 a bacias afluentes. Apenas a Bacia do Rio Roosevelt é autônoma, cujo curso cor-
re paralelo ao Rio Madeira e deságua diretamente no Rio Amazonas. 

A história é o fio condutor dessa organização populacional na perspectiva 
da evolução temporal do crescimento, desde os processos de exploração e colo-
nização portuguesa que permitiram iniciar a urbanização e a edificação de alguns 
aldeamentos, missões e vilas, como foram Santo Antônio da Cachoeira, Balsemão, 
São Miguel, Nossa Senhora da Boa Viagem, São Luiz do Salto Theotônio, Santo 
Antônio do Madeira, Porto Velho, em geral, destruídos e reconstruídos. Nesses es-
paços, ocorreram contrariedades não identificadas pela estatística, em função de ter 
sido um território desmembrado e mantido como fronteira sob a tutela do Estado 
Nacional durante longo período. Certamente, essa é uma razão importante, pela 
pequena longevidade que lhe reconhecem seus moradores, pois, aparentemente, a 
população da região só se identifica após a recolonização, a partir do século XX, 
nos anos setenta e oitenta, quando ocorreram os Planos do INCRA.  

51A região do território do Rio Machado reúne os municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Ministro 
Andreazza, São Felipe, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia e Parecis. São municípios oriun-
dos, como a maioria dos rondonienses, da recolonização que ocorreu nos anos setenta e oitenta. En-
tretanto, dois deles, Cacoal e Pimenta Bueno, são originários do período da implantação de estações 
e localidades onde Rondon estendeu as linhas telegráficas, passando por diversas etapas e ciclos. 
Nessa região 6 estão ainda outros municípios como: Alta Floresta d’Oeste (25.728), Alto Alegre dos 
Parecis (13.827), Castanheiras (3.689), Nova Brasilândia d’Oeste (21.427), Novo Horizonte d’Oeste 
(10.515), Rolim de Moura (55.357) e Santa Luzia d’Oeste (8.887). 
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Nesse sentido, os conflitos ocorridos desde o século XVII, e em grande par-
te das vezes vencidos pelos nativos, deixaram poucas marcas físicas na população. 
Os censos disponíveis, desde seu desmembramento de Mato Grosso, na década 
de quarenta, revelam a população de maioria branca e não índia, como se verifica 
naquela contagem.  Vale a pergunta: onde estavam os milhares de índios de que nos 
informam os colonizadores?

Essa característica de pessoas que se reconhecem pela pele branca, em sua 
maioria, são “colonos” sulistas que foram assentados, ou vieram para o Estado em 
função dos Programas de colonização do INCRA. Os colonizadores europeus, 
portugueses, haviam feito a colonização durante os primeiros trezentos anos, perí-
odo ao qual se intitulou colonial. 

As pessoas que se reconhecem com a cor parda têm importante participação 
no total da população medida pelo censo, principalmente, nas regiões de coloni-
zação mais antiga, onde se extraía látex das seringueiras, como Porto Velho, Gua-
jará Mirim e as cidades que se construíram a partir da linha do telégrafo (IBGE, 
2010). Essa grande migração havida no processo econômico do início do século 
XX ocorreu quando a população se deslocava do Nordeste, o que lhe garantia outra 
característica populacional, isto é, o fato de se constituir em uma maioria masculina, 
pois as atividades econômicas excluíam mulheres, perfil cuja alteração ocorreu nos 
últimos anos.

Curiosamente, não há referência à fixação ou mobilidade da população re-
sidente. Deve ser lembrado que o perfil histórico da colonização, no período do 
padroado e no aviamento, provocava uma fixação dos seres humanos à terra,  na 
perspectiva de sua atividade econômica. Desse modo, aparentemente, com maioria 
da população migrante do sul do Brasil, as regiões de Rondônia se reorganizaram 
com um novo perfil cultural, econômico e social.  

ASPECTOS DA GEOLOGIA DO RIO MADEIRA: RESÍDUOS E IMPAC-
TOS AMBIENTAIS

As características de vasão e dinâmica do rio podem ser consideradas como 
os seus aspectos mais relevantes e evidentes, como poderiam ser considerados no 



62

Rio Madeira, desde os primeiros contatos dos europeus com o grande fluxo. Como 
se verá, seus primeiros nomes dado pelos índios e os europeus fizeram referência 
ao seu porte e ao cenário que se impõe desde sempre pelas árvores e pela lenha que 
flutuam em seu leito, arrastadas de suas margens. Assim, estudar a produção desses 
elementos pela natureza e pelos seres humanos parece ser aspecto fundamental 
para quem deseja conhecê-lo.  

A história natural e geológica da região remonta a milhões de anos, quando 
ocorreram os levantamentos da Cordilheira dos Andes, constituindo o relevo do 
continente americano, separado dos demais continentes, cujos movimentos tectô-
nicos ajustaram sua calha ao espaço onde se encontra a bacia do Rio Madeira e de 
seus formadores.  

O Rio Madeira é o segundo rio mais volumoso da bacia amazônica52, sendo 
superado apenas pelo fluxo principal que o acolhe, o Rio Amazonas. Certamente, 
esse volume e velocidade de vasão permitiram impressionar seus descobridores 
espanhóis, em 1541, quando ocorreu a aventura ou conquista de Orellana e seu 
escrivão, Carbajal, vindos desde os Andes. Surpresos com o volume d’água que 
adentrava ao fluxo principal pela margem direita, chamaram-no Rio Grande.  

Mas, mais que o volume, impressionou Acuña (1641) na redescoberta do 
rio pelos portugueses na expedição de Pedro Teixeira, quase cem anos depois, em 
cujo relato da missão fez referência ao rio e o batizou “das Madeiras”, em 1639, 
em face da quantidade de toros, árvores e ramos que desciam pelo rio e adentra-
vam ao Amazonas. Vale frisar que havia o fato, desconhecido pela missão de Pedro 
Teixeira, de o rio e alguns de seus formadores serem originários da Cordilheira dos 
Andes, o que lhe exigia, e exige, transportar metade dos sedimentos de toda a bacia, 
drenando grande diversidade de resíduos sedimentares físicos, minerais e biológi-
cos, talvez o maior volume do mundo compartilhado desde as nascentes nas fontes 
da Bolívia, Brasil e Peru (CARPIO, s/d). 

Objetivamente, ao se tratar dos materiais em suspensão no Rio Amazonas 
e os seus afluentes é possível dizer que 90% deles originaram-se dos Andes onde 

52Medições feitas para o Estudo de Impacto Ambiental EIA do Complexo UHE informam que a 
vazão do rio em maio de 2004 era 18.605 m³/s e em outubro do mesmo ano 4.197 m³/s. 
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criam rios brancos, como o Mamoré foi identificado no século XVIII53 e só 10% 
restante provêm de outros acidentes geográficos. A região dos Andes, pode assim, 
ser caracterizada pelo seu tectonismo ativo, substrato complexo, relevo elevado, 
declive acentuado, como sujeito aos frequentes terremotos e contínuo vulcanismo 
permitem a ocorrência de taxas de erosão elevada.  

O Rio Madeira, atendendo aos mesmos pressupostos, em função de seus 
formadores, “contribui com 35% do total de descarga sólida, 23% de descarga total 
e 15% de participação da área total da bacia” no Rio Amazonas (CARPIO, s/d). Tal 
característica decorre, não apenas de sua origem, nos Andes, mas também de sua 
idade geológica e área de abrangência por onde se espraia sua bacia. Descendo de 
mais de 3,5 mil metros, suas fontes estão em aquíferos e degelos nos contrafortes 
da Cordilheira e seu fluxo seminal alcança a Planície Amazônica e nela se alonga, 
chegando à cota de pouco mais de 100 metros.  

Há um estudo de Geomorfologia, elaborado pela CPRM – Serviço Geo-
lógico do Brasil conveniado com Furnas, de 2004, assinado por Adamy e Dantas 
onde tratam do assunto (2005). Esses autores tiveram esse seu estudo incorporado 
como parte de um conjunto que integrou o “Levantamento de Informações para 
Subsidiar o Estudo de viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) do Rio 
Madeira”, publicado em 2005. Assim, os Estudos de Geomorfologia consideram os 
possíveis impactos que ocorreriam no Rio Madeira com a implantação do Comple-
xo Hidroelétrico Rio Madeira.54 Destacam o entrecho das cachoeiras e corredeiras, 
portanto, no território brasileiro, no Alto Madeira, que “está inserido no Megaline-
amento Itacoatiara e o Madre de Dios antes estudados por Igreja; Catique, 1997; 
Bemerguy et al. (2002)  que referenciam o espaço como uma Unidade Morfoes-

53Na viagem de Palheta em 1723, em busca dos limites com a conquista espanhola.
54Projeto Rio Madeira. Levantamento de informações para subsidiar o estudo de viabilidade do 
aproveitamento hidrelétrico (AHE) do Rio Madeira. AHE Santo Antônio: relatório final / Coorde-
nado por Gilmar José Rizzotto e José Guilherme Ferreira de Oliveira, organizado por Marcos Luiz 
E. S. Quadros, João Marcelo R. de Castro, Antônio Cordeiro, Amílcar Adamy, Homero Reis de Melo 
Junior e Marcelo Eduardo Dantas. Porto Velho: CPRM Serviço Geológico do Brasil, 2005.
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trutural do Alto Estrutural Guajará Mirim-Porto Velho”55 (SOUZA FILHO et al., 
1999 apud DANTAS; ADAMY, 2005, p. 10).

Esse conjunto de estudos revela a existência de uma estrutura típica entre 
Guajará Mirim e Porto Velho que justifica a existência de cachoeiras e corredeiras 
que está “delimitada, a oeste e a sul pela Depressão Subandina do Beni e pela De-
pressão do Guaporé na Bacia Quaternária”. Portanto, situa-se, como informam os 
autores, em posição de “back-arc com relação à Cordilheira dos Andes”, em vasta 
planície aluvial que abrange, também, a Amazônia Boliviana e o vale do Guaporé, 
reunindo os principais formadores do Rio Madeira, os rios Beni, Madre de Dios, 
Mamoré e Guaporé (SOUZA FILHO et al., 1999 apud DANTAS; ADAMY, 2005, 
p. 10). A leste e ao norte daquele, encontra-se o Alto Estrutural, certamente decor-
rente de uma falha geológica que está delimitada pelo Planalto Rebaixado da Ama-
zônia, representado pelo cenário de baixos platôs sulcados pela rede de drenagem 
constituída por extensos depósitos terciários e quaternários das formações Soli-
mões e Içá, associados à Bacia Sedimentar do Amazonas. Ressaltam ainda os auto-
res, no estudo citado, no interior do Alto Estrutural Guajará Mirim-Porto Velho, 
ser a bacia formada na era Quaternária do Abunã e se constituir por uma depressão 
tectônica alongada de natureza romboédrica preenchida por uma sedimentação flu-
vial recente (SOUZA FILHO et al., 1999 apud DANTAS; ADAMY, 2005, p. 10).

Com área 1.420.000 km², a bacia do Rio Madeira pode ser colocada em um 
ranking no qual estão as cinco maiores bacias do planeta. Na Bolívia, essa drenagem 
ocupa 724.000km², o que significa aproximadamente 51% na bacia amazônica bo-
liviana e 66% daquele território. Restam, ao Brasil, 696.000km².

É comum serem feitas citações que mostram o Rio Madeira geograficamente 
dividido em Alto e Baixo. Essa divisão se refere à seção que o caracteriza em 
função do seu percurso de pouco mais de 1000 quilômetros e dos atributos que 
lhe impõe desde sua formação até a sua barra no Amazonas. Tal divisão ocorre em 
55O alto estrutural, segundo o estudo, representa a porção do embasamento soerguida por movi-
mento tectônico durante o Cenozoico, o que significa ter ocorrido em um período entre o Terciário 
e o Quaternário, quando aconteceram grandes alterações afetando a natureza regional. Assim é que 
o rio Madeira, neste trecho, encontra-se em um vale encaixado, marcado por níveis de base locais 
(corredeiras, travessões e saltos) e exíguas planícies de inundação, numa nítida condição de ajuste ao 
nível de base regional. Isto significa ser um rio novo no contexto geológico.
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Porto Velho, onde está construído o Complexo de UHE que extinguiu a primeira 
cachoeira a Santo Antônio e a primeira Corredeira chamada Salto Theotônio.  

Assim, o alto Rio Madeira fica a montante da Cachoeira de Santo Antônio e 
o baixo rio, a jusante da mesma. Naturalmente, essa repartição lhe dá características 
distintas, como sua altitude e dinâmica de seu fluxo. Com a construção da UHE, al-
gumas alterações ocorreram e  são esperadas em função dos impactos no ambiente 
e sua característica sistêmica que sempre ocorre nessas construções.

QUESTÕES ECOSSISTÊMICAS DO RIO MADEIRA

As condições naturais de um rio como o Rio Madeira estão não apenas nas 
suas dimensões, mas também associadas integralmente à sua bacia e aos ecossiste-
mas que a compõem, os quais a dividem e com os quais se limita, fazendo transição 
entre os biomas da Amazônia e do cerrado, cujas características estão representadas 
por florestas e outras formações vegetais, típicas dessa transição. Isso garante ao 
Estado de Rondônia alguns privilegiados recursos naturais, decorrentes de sua fau-
na e flora magníficas, por exóticas e intensas, cuja apresentação com cores deslum-
brantes e variedade de espécies lhe garante a harmonia do habitat natural, apesar 
dos aspectos do desmatamento crescente. 

A fauna e a flora do Estado de Rondônia são bastante ricas e a grande diver-
sidade de animais e plantas pode ser explicada pelo fato de a região estar localizada, 
na sua maior parte, na região amazônica, onde a variedade de espécies inclui felinos, 
roedores, aves, quelônios e primatas, e também de plantas. Outro fator que explica 
bastante bem essa grande diversidade de animais e plantas em Rondônia são o clima 
e a vegetação nativa, associados aos solos adequados àquelas espécies. 

No território do Estado, é possível identificar três tipos de climas: equatorial, 
quente- úmido e quente-semiúmido. O primeiro, equatorial, conta com tempera-
turas elevadas, aliadas à grande umidade56. Essa característica climática cria alguns 
aspectos próprios no norte do Estado, onde o Rio Madeira limita Rondônia com 
o Estado do Amazonas, e no entorno de Porto Velho. O segundo, quente-úmido, 

56Há durante o ano três meses sem ocorrência de chuvas.
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apresenta-se com calor elevado e muita chuva e com reduzido período de seca, que 
dura apenas dois meses aproximadamente, entre outubro e novembro. E o terceiro 
é o quente- semiúmido, que exerce influência restrita no oeste do Estado, onde 
estão situados os municípios de Colorado e Cabixi.

A vegetação original que cobria o território é o outro fator ainda mantido 
na cobertura que permite a diversificação de algumas características do Estado de 
Rondônia, apresentando vários tipos, dos quais se destaca a Floresta Ombrófila 
Aberta, uma vegetação predominante principalmente no leste, sul, norte e na área 
central do Estado, onde vêm sendo mantida em algumas reservas. Tal floresta está 
constituída por quatro fisionomias vegetais: a floresta de cipó, as palmeiras, os bam-
buais e algumas florestas de sororocas (Phenakospermum guianensis) (A. Rich.) 
Endl. Ex Miq.). IBGE (2012). 

Importante também citar a Floresta Ombrófila Densa que ocorre na área 
localizada na parte central do Estado e está formada basicamente por palmeiras, 
trepadeiras lenhosas, epífitas e árvores de médio e grande porte. Há, ainda, a cha-
mada Floresta Estacional Semidecidual, que é um tipo de cobertura vegetal com 
ocorrência no sul do Estado e apresenta árvores denominadas de caducifólias, cujo 
número é restrito, considerando-se sua característica de as árvores perderem as 
folhas na seca ou no inverno. 

No território rondoniense encontra-se também a vegetação do Cerrado, tec-
nicamente chamada savana gramíneo-lenhosa, cujas “manchas” têm ocorrência no 
centro do Estado e nas quais esse tipo de vegetação está constituído por árvores de 
pequeno porte, com troncos retorcidos, folhas e cascas grossas e raízes profundas. 
Encontra-se, também, a Vegetação Aluvial, que possui características de uma co-
bertura vegetal formada a partir de arbustos, semelhante ao cerrado, e se apresenta 
nos arredores do rio Guaporé, onde ocorrem inundações frequentes. 

Apesar da grande biodiversidade, o ser humano tem realizado desmatamen-
to, modificando o ambiente. Encontram-se áreas do Estado com vegetação mo-
dificada devido ao manejo praticado pelo homem, que realiza não somente cortes 
rasos, mas também queimadas, que podem ser consideradas a maior vilã da fauna e 

http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-naturais-rondonia.htm
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flora em Rondônia, além da caça e pesca predatórias que são reprimidas pelo IBA-
MA, mas são praticadas.

A fauna onde se fixa o habitat dos animais está adequada ambientalmente 
aos respectivos ecossistemas. Identificadas em diversos estudos, foram apresenta-
das recentemente pelos Estudos de Impacto Ambiental – EIA – das barragens rela-
tivas às UHEs, que seriam construídas com vistas ao Complexo de Usinas de Santo 
Antônio e Jirau, informando a partir das interpretações dos dados gerados, algumas 
possíveis consequências na fauna e flora e, principalmente, na sociedade humana. 

Todavia, tais condições não se limitaram à geografia política da região, como 
foram naquele evento. São especialmente considerados os aspectos internacionais 
da bacia e seus formadores, que devem estar presentes nas análises de maneira im-
portante, por envolverem os ecossistemas, seu entorno e seus componentes. Dito 
de outra maneira, mesmo não se tratando de um rio internacional, como pode ser 
interpretado à luz do conceito, os possíveis impactos ocorrem diretamente no es-
paço nacional, onde corre o rio. Portanto, havendo alteração, como a havida com 
a construção das UHEs, mesmo com baixo impacto, em função do represamento 
para a construção, operação e outros usos, certamente, está relacionado à dinâmica 
que ocorre desde sua origem, como navegação e abastecimento d´água. Entretanto, 
sujeitos às alterações de clima ou de outra natureza, podem ocorrer transborda-
mentos, cujo controle humano nem sempre é suficiente. Realça-se que as altera-
ções na sua fisiologia determinam cuidados, nem todos solucionados e não menos 
importantes nas considerações feitas à fauna e flora regionais que compõem os 
biomas e sua transição, cujos espaços são drenados pelos rios, córregos e igarapés 
nas bacias que formam a grande bacia do Madeira, principalmente, no território 
boliviano onde têm origem seus formadores.  

Nesse sentido, a fauna que compõe a região se caracteriza como de transição 
e está relacionada à abundante avifauna existente em ambas as margens. Os estudos 
realizados recentemente registraram algumas alterações, como a perda de indiví-
duos ou fuga de espécies em função da quebra de cadeia alimentar e da alteração 
da vegetação, decorrente de outro processo predatório, o desmatamento de suas 
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margens, além da eliminação de barreiras naturais de espécies evadindo botos e 
mamíferos maiores que vivem no rio e cuja escada de peixes não se adequou. 

Na obra clássica do início do século XX chamada A Selva, de Ferreira de 
Castro, em que o autor descreve o Rio Madeira e seu ambiente, principalmente no 
Baixo rio, próximo a Humaitá, onde foi instalado um seringal. Nessa obra, ainda 
que haja licença literária, o texto permite reconhecer, pelas descrições feitas pelo 
autor, com exatidão, a natureza do entorno do Rio Madeira e seus elementos:

[...] era um diluvio anual que vinha do Peru, da Bolívia, dos con-
trafortes dos Andes, veios que borbulhavam, blocos de gelo que 
se derretiam, escoando-se da terra alta, regougando nas cacho-
eiras e destroçando, de passagem, tudo quanto se lhes opunha 
[...] abria novos caminhos, contorcia-se nas enseadas, engrossa-
va com as chuvas e ia sempre, sem descanso, a caminhos dos 
pontos mais baixos [...] volume pesado, barro liquido que mar-
chava em grandes amplitudes, levando na face lusa que já não 
tinha murmúrios nem rugido de cataratas, todos os destroços 
que fizera (CASTRO, 1930, p. 121).

A estrutura do solo nos espaços das margens dos rios amazônicos pode ser afetada 

pela nova dinâmica dos fluxos d’água do Rio Madeira, na qual a formação rochosa dos 

Andes está relacionada ao fenômeno que pode ser visualizado em outros rios da região, 

como o próprio Amazonas. Assim, dependendo das rochas que compõem a bacia no fluxo 

principal, seus afluentes e formadores se caracterizam, considerando-se a dinâmica do rio. 

Destacam-se, neste caso, as rochas-fonte que geram os sedimentos observados desde o 

século XVII, quando o rio recebeu sua denominação seminal, rio das Madeira, em função 

dos “troncos, galhadas e arvores” que flutuavam no seu leito, como informavam os nativos 

que o chamavam Caiary.  Acuña(1641)

A FAUNA E A FLORA E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

Os desmatamentos havidos a partir da recolonização dos anos setenta e oi-
tenta do século XX eliminaram, afastaram ou eliminaram algumas espécies faunís-
ticas ou florísticas da região do Rio Madeira. Entretanto, há registros sistêmicos 
sobre elas, como anotações e apontamentos dos pesquisadores do rio e viajantes 
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que ali atuaram desde o século XIX, e em especial a missão Rondon, durante a 
construção da linha telegráfica. Não seria o primeiro impacto o desmatamento 
provocado pela colonização, mas contrariava a cultura da coleta da seringueira e do 
cacau que necessitavam da mata em pé. 

A prática de desmatamento por agricultores de todos os portes operando a 
recolonização com agropecuária, em face da colonização havida nos períodos colo-
nial, imperial e mesmo do início da República, era de baixo impacto. Isso provocou 
os nativos para que se posicionassem em alguns pontos frente aos avanços de co-
lonizadores tardios, ocorrendo resistência e, de certa forma, obtendo a mitigação 
de maior devastação naquele período57. Entretanto, seria inevitável o impacto sobre 
a natureza em face do avanço dos coletores da borracha que, mesmo mantendo-
-se na mata seringueira, abriram em alguns pontos a extração de caucho, que se 
constituiriam como espaços para futuros desmatamentos. Também os pecuaristas, 
com suas derrubadas e queimadas, ou mesmo os agricultores de roças, têm alegado 
necessidade desse desmatamento, cuja cultura remete à coivara nativa. 

Assim, os estudos dos naturalistas, desde o século XIX, permitiram observar 
que diversas riquezas vegetais e minerais do Rio Madeira desapareceram. Isso per-
mite dizer que houve mesmo perda de espécies. Também se pode dizer, segundo 
eles, que o rio no século XIX contava com espécies raras e mesmo desconhecidas 
de peixes, variedades botânicas e minérios que, ao justificarem as viagens de estu-
do, permitiam registrar o que seriam testemunhos em textos de História Natural. 
Certamente, esses estudos estavam relacionados a interesses outros que se desen-
volviam na Europa58. Entretanto, os trabalhadores que chegava às levas para traba-
lhar na borracha, alegando abundância, extraía pescado sem preocupação com os 
volumes d´água ou resíduos que se formavam no limbo ou ficavam em suspensão. 
Como geralmente ocorre, acreditava essa população migrante apenas no progresso 
da extração da borracha, na extração da cassiterita, na retirada do ouro do lodo do 

57Não se trata, evidentemente, de consciência ambiental, como pode parecer, mas da própria 
sobrevivência daquela parte da população que considera a natureza com base de sua subsistência.  
58Landes, em Prometeu Desacorrentado (1994), discorre sobre o papel dos “naturalistas” em relação 
à busca de matérias-primas destinadas ao “desenvolvimento” de novas matérias-primas ainda no 
século XIX, visando à Revolução Industrial e ao Imperialismo que levaram à I Guerra Mundial.
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fundo do rio e se alimentava das variedades e espécies – fauna e flora – que povoa-
vam o Rio Madeira. Sem se preocupar com o futuro, nem mesmo com o mercúrio 
utilizado. Desse modo, a excessiva exploração mineral, ou vegetal, das margens e 
da bacia do rio e dos seus afluentes alterou seu leito e transformou esse mesmo rio, 
antes extremamente piscoso, em um leito útil para empreendimentos de energia 
elétrica e transporte, com espécies fugidias, cuja variedade e quantidade foi agrava-
da pelo represamento e insuficiência do canal de peixes nas UHEs, reduzindo as 
variedades ou as quantidades de espécies.  

Portanto, na perspectiva científica ou na prática dos ribeirinhos, a ictiofauna 
do Rio Madeira, bem como os demais aspectos naturais da região, apresentou-se 
por longo tempo com importância internacional em face dos estudos feitos desde 
o século XIX, quando as observações empíricas se apresentaram para justificar o 
aprofundamento de estudiosos. Em trabalho recente, Queiroz et al (2013) fizeram 
resgates históricos sobre as espécies coletadas no Rio Madeira. Essa tradição per-
mite que se mantenham conhecidas espécies e variedades biológicas da região. Os 
mesmos autores, na pesquisa publicada como um Estudo sobre os peixes do rio 
Madeira, citaram:

O rio immediato, vindo do sul, chamavão-no Cuyari os natu-
raes; mas quando [Pedro]Teixeira lhe transpozera a foz na ida 
para cima, pozera-lhe nome Madeira, pela quantidade de lenha 
que via vir por elle abaixo. Fr. Manoel Rodriguez aventura uma 
curiosa etymologia d’esta palavra. «Prova (diz elle) vir o rio do 
Perú, pois que é Cuyari uma palavra da língua dos Incas, deriva-
da do verbo cuyani, amar, que é o amo, amas d’aquelle idioma, 
e tem os seus elegantes modos de conjugação. Cayari, o nome 
do rio, significa ama-me, sendo tão boa a corrente, que os índios 
lhe exprimião a belleza, asseverando que ella mesma lhes está 
dizendo que a amem (SOUTHEY, 1862, T2,  p.447). 

Algum dos estudos relacionados às primeiras expedições científicas que che-
garam ao Brasil, com a estada da família real a partir de 180859, identificaram es-
pécies que, de qualquer modo, ainda estão presentes naquelas florestas, habitats 

59Deve ser lembrado que a princesa D. Leopoldina, depois Imperatriz, com a independência, tinha 
uma formação de história natural e que se dedicava a alguns estudos dessa natureza, sendo respon-
sável pela vinda desses e de outros estudiosos do século XIX.  
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de mamíferos, como os símios, destacando-se a guariba (aloutta), o macaco prego 
(cebus), o macaco de cheiro (chiropotes), o macaco preto (ateles); as onças (pantheras 
jaguarius), onça vermelhas (suçuarana), onça pretas (pantera) e onça pintada (jaguar), 
os gatos-selvagens (jaguatirica); os carnívoros, dentre os quais se encontram a ari-
ranha, irara lontra (mustelídeo), quati (procinideonasua), cachorro-do-mato (canídeo 
– Dusicyon thous), guará (canídeo – Chrysocyon brachrurus) nos cerrados do sul do 
Estado; os roedores, que contam com (cavídeos) , como pacas, cotias, capivaras, 
ouriço-cacheiro, preá, quatipuru (procionídeos) e o rato (murídeo). Entre os onívo-
ros, destacam-se os gambás (mursupiasis-dedelphis), os desdentados, como a preguiça 
(bradipodideo), tamanduás e tatus de vários tamanhos (xenartros), os paquidermes, 
como a anta (ungulado tapirídeo), a queixada e o caititu (taiassuídeos) e os quiróp-
teros, representados por variados morcegos.

FORMADORES

O Rio Madeira tem como seus principais formadores os rios que descem 
da Cordilheira do Andes. Desse modo, o rio do qual se trata e outros que o se-
quenciam paralelamente, como o Purus e Juruá pela margem direita, fluem para o 
Amazonas e têm a mesma origem: a Cordilheira que foi levantada por movimento 
tectônico alterando todo o relevo regional e naturalmente sua dinâmica.

Os textos escolares da Bolívia mostram a importância desses seus rios e algu-
mas informações sobre esse conjunto hidrográfico e dizem que a 

totalidade dos rios do Departamento de Beni desaguam na ba-
cia do Rio Amazonas. Os principais são o Rio Mamoré con-
siderado o maior rio de Bolívia que nasce na Cordilheira dos 
Andes no departamento de Cochabamba com o nome de rio 
Rocha. O Beni, outro formador, faz o limite entre os departa-
mentos de La Paz y Pando. Além dos rios Yata, Ivon, Machupo, 
Itonama, Baures, San Martín, San Miguel, San Simón, Negro, 
Sécure, Yacuma, Maniquí, Ibare e Apere. Sendo a maioria deles 
navegáveis60.

60Disponível em: http://www.educa.com.bo/content/mapa-hidrografico-de-beni. Acesso em: 04 
jul. 2017, às 9h30min

http://www.educa.com.bo/content/mapa-hidrografico-de-beni


72

Entretanto, os rios que formam o Rio Madeira e se juntam a ele pela margem 
sul ou que deságuam na mesma margem do Rio Amazonas, nascem no Planalto 
dos Pareci ou no seu prolongamento, na Serra dos Pacaás Novos, com caracte-
rística diferenciada dos da margem norte, exclusivamente amazônicos e nascidos, 
em geral, na Cordilheira dos Andes. Portanto, o Madeira fica sujeito aos diferentes 
regimes fluviais e temperaturas por seus formadores. Assim, é possível e necessário 
considerar dois conjuntos de formadores que constituem o Rio Madeira, como os 
originários do Planalto dos Pareci, reunidos no rio Guaporé, e aqueles originários 
da Bolívia, portanto com fonte nos Andes, como o Rio Mamoré, embora existam 
outros similares que desaguam nele, como o Beni e o Rio Madre de Dios, todos 
envoltos em míticas histórias em face dos seus volumosos fluxos e acidentes geo-
gráficos, que provocaram ao longo dos séculos mortes e enriquecimentos. 

Há, nesses formadores nacionais, bolivianos e peruanos, de alguma forma, 
certo desprezo pela vida, considerando-se as causas diversas e expressas das difi-
culdades de ultrapassagem dos rios, corredeiras e cachoeiras ocorridas em diver-
sos momentos, em virtude de enchentes, e transbordamentos, cujas consequências 
foram avarias de barcos e povoações inundadas. Evidenciadas com um discutível 
heroísmo, as dificuldades de transposição dos rios exigiram concessões para que a 
engenharia se apresentasse com soluções, como possíveis eclusas e ferrovias. 

É, portanto, na Bolívia onde nascem os maiores formadores do Rio Madeira 
ou aqueles que lhe dão maior velocidade e volume. Por essa razão, não se deve 
desprezar as possíveis consequências vindas daquele território ao se considerarem 
impactos ambientais. Ali, desse modo, o Beni61, e o Yata que nele deságua, contri-
buem na formação do Rio Mamoré, e associados ao Rio Madre de Dios, nascido 
no Peru, bem como o próprio Mamoré, descem da altura da Cordilheira dos Andes 
trazendo “paus e pedras” para formar o Rio Madeira. Por sua vez, o Rio Mamoré, 
antes de receber o Beni, vindo do Oeste, assume desde sua orientação sul-norte 
diversas denominações e passa por diferentes regiões, como a de Santa Cruz de La 

61Importante afluente do Beni é o Madre de Dios, nascendo no Peru em região muito úmida e com 
alta precipitação, o que lhe dá características de grande mobilidade do solo.
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Sierra, considerada nos textos históricos polo comercial e abastecedor do Cerro de 
Potosí e atualmente de outras regiões estratégicas, como de Cochabamba.  

Em sua formação, o rio Guaporé tem origem no Planalto dos Pareci, em 
Mato Grosso, sendo, portanto, um rio de altitudes menores. Trata-se de um rio 
histórico como o Mamoré, pois serviu de limite entre as conquistas portuguesas e 
espanholas no século XVIII, quando foi fixado o limite do sertão dessas conquistas 
com o Tratado de Madrid, em 1750. 

No território boliviano é que ocorrem as maiores nascentes. Naquele país, 
estão as fontes do Rio Mamoré e a origem do Rio Beni, cujas seminais nascentes 
estão acima de 3000 m de altitude. Estas permitem considerar a Cordilheira e seus 
regimes de degelo associados à chuva de verão com a principal fonte dos dois 
fluxos dos rios afluentes do Rio Mamoré: o Rio Beni e o Rio Madre de Dios. O 
Rio Mamoré é, assim, o principal formador do Madeira e tem como seus forma-
dores Mamorecito e o Chapare descendo da Cordilheira dos Andes, sendo todos 
utilizados historicamente62 pelas populações de Cochabamba e Potosí, bem como 
de Santa Cruz de la Sierra, cuja importância econômica era relevante para trans-
portar víveres e retirar os metais extraídos naquelas regiões mineiras. Além desses 
formadores do Mamoré, outros se reúnem e constituem o rio Mamoré recebendo 
diferentes nomes ao longo de seu curso. 

O Rio Beni, tem origem similar à do Rio Mamoré, próxima às serras de 
Cochabamba; portanto, conta com condições ambientais semelhantes, ou seja, as 
escarpas da Cordilheira dos Andes onde ocorrem chuvas constantes e “gateadas”, 
como as chamam os bolivianos, principais fontes dos rios, pelo volume d´água 
proveniente da grande altura, criando um regime fluvial naqueles rios nascidos na 
Cordilheira e que alimentam o Rio Madeira na sua formação. Assim, o Rio Beni 

62Autores, como Pinto (1986), informam que o Mamoré-Madeira era conhecido desde 1560 “como 
o caminho mais curto entre Santa Cruz de La Sierra e o Oceano Atlântico”, relatado pelo frei Diego 
Salinas, segundo NUNES (1977). Esse acontecimento teria ensejado a Ñuflo Chaves, depois de 
fundar Santa Cruz de La Sierra, descer pelo rio Baures e o Caiari (Madeira) até chegar ao Oceano, no 
século XVI. Também Machado (2007), em sua coluna, certamente usando a mesma fonte, informa 
que por aqueles rios chegou o fundador de Santa Cruz de la Sierra, pelo Mamoré ao curso do rio 
Madeira no local de sua formação, na confluência com os rios Beni e Mamoré e de lá à foz do rio na 
margem direita do rio Amazonas (MACHADO, 2007).
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nasce próximo ao Alto Chacaltaya, onde está a fonte do rio Altamachi que divide La 
Paz e Cochabamba, e como o Mamoré, a bacia do Rio Beni drena regiões por todo 
o território boliviano. Recebe, também, o Yuca, o Sécure e o Rio Madre de Dios, 
vindo do Peru. Este Rio Beni, antes de afluir ao Mamoré e contribuir com o Rio 
Madeira, articula importantes regiões e departamentos com barcos e rebocadores 
nos trechos navegáveis que transportavam e transportam produtos da floresta.  

Quando ocorre o período de degelo dos Andes, entre novembro e abril, ou 
com verão mais intenso, os rios transbordam e provocam grandes inundações que 
ganham velocidade ao alcançar o Alto Rio Madeira. Em alguns locais, os volumes 
liberados criam enchentes por causa dos transbordamentos. Entretanto, vêm sendo 
criados sistemas de alerta, ainda considerados primitivos, que avisam as populações, 
evitando maiores danos provocados pela água e associados aos resíduos minerais 
e vegetais em grande quantidade, que vão arrancando outros das margens daque-
les rios. O grande volume de resíduos extraídos da Cordilheira e das margens dos 
rios, iniciados em altura elevada, passa a ganhar velocidade e volume em virtude do 
declive, da quantidade d’água, dos resíduos naturais e minerais que descem com o 
degelo dos aquíferos montanhosos. São incontroláveis e arrastam grandes árvores 
e pedras imensas.

Desde o altiplano, onde esses rios formadores produzem grande parte dos 
resíduos, que lhes dão volume, dinâmica e velocidade, até sua foz, onde são depo-
sitados, depois de percorrerem milhares de quilômetros, formam um arquipélago 
entre o Rio Madeira e o Amazonas, típico na região, conhecido como dos Autazes, 
onde se encontram os municípios de Autazes e Itaquatiara, no Estado do Ama-
zonas, na barra do Rio Madeira. Assim, os rios Mamoré e o Beni, ao seguirem a 
direção nordeste-sudeste têm seus fluxos confluindo na formação do Rio Madeira. 
Para tal, contribuiu anteriormente o fluxo do rio Guaporé, que nasce em Mato 
Grosso, no Planalto dos Pareci, em um grande aquífero subterrâneo que permite o 
afloramento de fontes alvas formadoras de lagos, lagoas e rios que seguem para o 
norte e arrastam margens, escurecendo suas águas. Daquele aquífero, certamente, 
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jazem as nascentes do Juruena, que se junta ao Teles Pires e formam o rio Tapajós, 
e do Jauru, que se destina ao sudeste63 e aflui ao rio Paraguai. 

O Rio Guaporé inicialmente tem direção sul; depois de alguns quilômetros, 
inflete para noroeste e, a partir de Vila Bela da Santíssima Trindade, torna-se nave-
gável e divide o Brasil da Bolívia. Durante o período Colonial, cumpriu importante 
missão de interligar a região seminal da capital de Mato Grosso com Belém, até 
o Rio Madeira, depois de afluir do outro formador. Isto significa dizer que o rio 
Guaporé, diferente do Mamoré, nasce no Planalto na altitude de 630 m chega a 
131m depois de 1470 km e drena uma bacia de 43.961km².

63Afluente da bacia do Rio Paraguai na bacia do Rio da Prata, contribuindo com o alagamento do 
Pantanal e do Chaco.
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CAPÍTULO 2
A DESCOBERTA DO RIO MADEIRA PELOS ESPANHÓIS

Neste capítulo, procura-se entender fundamentalmente as conquistas espa-
nholas na Amazônia brasileira, no primeiro século da chegada dos europeus à Amé-
rica, fenômeno ao qual se poderia chamar de “colonização”, considerando-se sua 
primeira etapa conquistadora na América espanhola. Aos eventos similares os por-
tugueses chamariam de ocupação e os espanhóis, de conquista, levando-se em con-
ta os cronistas e autores da época, e depois dela64, discutindo a possível colonização.  

O termo colonização era utilizado pelos romanos nas suas conquistas, de-
corria de eventos de natureza do comportamento humano relacionado à ocupação 
de áreas e territórios65. Para Bosi (1996) a palavras cultura, culto e colonização derivam 
do mesmo verbo latino colo, cujo particípio passado é cultus e o particípio futuro é 
culturus. Dentre as consequências do ato de colonizar vem a exigência de impostos 
dos povos conquistados no local onde os conquistadores passavam a viver ou ape-
nas a ocupar. Esses locais eram os de que se tinha conhecimento, reais, concretos, 
constantes em mapas. Não poderia ser lugar que não existia ou que se encontrava 
por acaso. Afinal como fazer ocupação abstratamente? 

Portanto, era necessário diferenciar colonização de descoberta e de conquis-
ta. Rigorosamente, não se podia chamar descoberta a uma ocorrência onde viviam 
pessoas há milhares de anos e que passaram por longos processos de formação 
que lhes deram caráter, dinâmica e padrão. No encontro entre colonizador, que 
desconhece o local, e aqueles que ali vivem, portanto entre seres humanos daquele 
espaço que tiram o necessário para sobreviver e os que ali chegam, geralmente, no 
primeiro contato, deve haver um comportamento contemplativo, diverso da atitude 

64“Ordenar los pueblos, con parecer de los regimientos, en provecho de los españoles e indios, licen-
cia de hacer conquistas donde los que no tenían tuviesen repartimientos, oficios y de comer, y que 
confiase en los que hasta allí le habían seguido y amado, por cuanto lo dejarían, con el perdón que 
les daba el rey, o le matarían por servir a su alteza; y también le apuntó guerra si la paz despreciaba” 
(GÓMARA, 2003); Kirkpatrick (2010). 
65A palavra, cuja raiz é Colônia, é originária do latim e significa lugar onde há gente instalada (FA-
RIA, 1967). 
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do colonizador cujo objetivo é ocupar e investe com preconceitos e objetivos cla-
ros, visando obter o lugar para si e dele tirar vantagens.  

Assim, o curso do Rio Madeira foi uma descoberta dos espanhóis, entre 
1541-2, quando exploradores, aventureiros e militares espanhóis, comandados por 
Francisco Orellana, desceram o Rio Amazonas objetivando alcançar sua foz, o Mar 
e um possível acesso à Espanha. Longínquo local onde houve a descoberta, por 
Vicente Yañez Pinzon, em 1500, daquela foz do “Mar Dulce”. Afinal, ocorreu ao 
acaso, depois de milhares de quilômetros percorridos, “rodando” pelo Rio Ama-
zonas. A expedição, inicialmente de Orellana e Gonçalo Pizarro66, havia saído da 
Audiência de São Francisco de Quito, em fevereiro de 1541, à procura do mito do 
El Dorado e de uma nova alternativa econômica no País da Canela. Mas, depois do 
desastre no qual se transformou a viagem, ainda nos Andes, na qual ficou retido 
Pizarro, alguns aventureiros da expedição, comandados por Francisco Orellana, 
partiram em busca de uma saída pelos rios e desaguadouros nascidos na Cordilhei-
ra, cuja lógica os levaria ao mar. 

Esses eventos terrestres e fluviais que se pretendiam colonizadores, mas, so-
bretudo, conquistadores, eram pouco mais que aventuras e exploração dos nativos, 
às quais os espanhóis chamavam conquistas (KIRKPATRICK, 2010, p. 284-286). 
Estas ocorreram inicialmente como missão, pois se acreditavam enviados por Deus 
e pela religião católica67 ao Novo Mundo, desde as descobertas de Colombo. Eram, 
portanto, acontecimentos salvacionistas dos índios, como explicou Colombo a Rai-
nha de Castela, em seus diálogos para conseguir apoio às viagens iniciais. Com 
o tempo, o objetivo primitivo foi abandonado e os adelantados passaram a ser 
nomeados pelo rei, caso encontrassem novas terras e domínios, e passaram a to-
mar os seres humanos naturais daqueles espaços conquistados como seus cativos, 
transformando-os em mercadoria, criando mão de obra escrava naquelas regiões, 
para extrair riqueza metálica e depois promover a agricultura de exportação como 
demonstração de seus feitos. 

66Irmão de Francisco Pizarro, Conquistador do Peru, Vice-rei e adelantado.
67Entendem-se implícitas as ideias do direito divino dos reis e da religião, autorizado pelas Bulas do 
Vaticano.
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No caso do Rio Madeira, a descoberta ocorreu depois que a expedição ini-
ciada por Gonçalo Pizarro, governador da Real Audiência de Quito, subordinada ao 
reino do Peru, soçobrou na transposição dos Andes para alcançar a Amazônia. Ali 
estariam seus objetivos relacionados ao ouro e à canela. Mas, as condições climá-
ticas, além de terremotos e tremores de terra, naquele verão andino de 1541, com 
chuva inclemente tornaram as condições de transposição insuportável. Formou-se 
tal quantidade de feridos e doentes que acabou em desmesurada falta de alimento 
e remédios. Assim, depois do Natal, foi embarcado no rio Coca um cortejo de 
barcos68 e balsas, construídos e alguns restaurados por eles mesmos com mate-
rial disponível da região. Havia ainda equipamentos remanescentes trazidos de São 
Francisco de Quito que tinham ultrapassado o acesso da Cordilheira, mas a maior 
parte deles naufragou nos rios formadores dos fluxos de que descem dos Andes e 
se perdeu quando se iniciou a descida da Cordilheira. 

A expedição formada em Quito era imensa: “210 espanhóis de infantaria 
e cavalaria, 4.000 índios homens e mulheres; entre 4.000 e 5.000 porcos; uns mil 
cães e grande manada de lhamas que serviam como besta de carga e alimentos”. 
Além dos seminais, chegaram outros trabalhadores, marinheiros cuja habilidade era 
a manutenção dos barcos. Quando se formou o que acreditava que fosse missão 
salvadora destacaram-se 57 soldados (KIRKPATRICK, 2010,p. 194).

O destacamento de Francisco Orellana, com os 57 soldados, alcançou o vale 
amazônico através por dois dos principais formadores, primeiramente o rio Coca 
e depois o rio Napo que descem em grande velocidade da Cordilheira, impossi-
bilitando o retorno e exigindo na região da planície o reparo e reconstrução das 
embarcações. Alcançado o Solimões entendeu o grupo que a melhor forma de 
sobrevivência daquele contingente era acompanhar o grande rio até o mar. A ex-
pedição contava com o frei dominicano Gaspar de Carbajal69, escrivão cujo relato 

68Utilizava uma espécie de bergantins, barcos derivados das galés romanas, cuja fonte de energia era 
a força humana e que na América passou a utilizar o vento e  a própria dinâmica dos rios. 
69A pesar de sua condição de religioso era também soldado e participe das lutas com os nativos e 
“Amazonas”.
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foi publicado noticiando os eventos desde o início70 ressaltando certo heroísmo da 
tripulação como era usual e que o incluía.

Das mais de 4000 pessoas que iniciaram a viagem metade restavam acusados 
por alguns historiadores de canibalismo, pois “poderiam ter comido seus próprios 
mortos ” 71. Mesmo com as mortes da travessia, depois de dezoito meses de mar-
chas infrutíferas, o séquito consumiu todo o resto dos alimentos e provisões tra-
zidas de Quito retornando à Capital da Audiência esfomeados. Grande parte dos 
pioneiros da marcha havia morrido ou estava enferma, não restando alimento para 
que pudessem continuar. 

O desligamento do grupo de Orellana do corpo principal da marcha é con-
troverso e foi realizado em um ambiente fluvial difícil. Descendo pelo rio, a ins-
tabilidade climática, as dificuldades de alimentação e a luta com índios levaram 
11 pessoas daquele contingente. As enchentes amazônica, causadas pelas chuvas 
e descongelamento das geleiras, impossibilitaram os espanhóis de voltar ao corpo 
principal da expedição, em face da velocidade imposta pelas águas dos rios, segun-
do relato feito pelo escrivão da flotilha, o padre Carbajal (KIRKPATRICK, 2010). 
Essa nova missão, formada inicialmente por 57 soldados, além do comandante e 
do escrivão, conseguiu chegar à foz do Amazonas, parcialmente, e alcançaria os ob-
jetivos propostos. O sobrevivente levou a notícia, tempo depois, à Europa. Havia 
levado consigo “seus arcabuzes e balestras” (KIRKPATRICK, 2010, p. 197) e é 
possível que o número de pessoas fosse maior e houvesse mais índios participando, 
que não foram informados por Carbajal para ampliar a valorização do evento. Estes 
últimos eram utilizados para os trabalhos mais rudes, como puxar a sirga, os barcos, 
ou, como era usual, fazer os contatos com outros nativos, e, assim, nem sempre 
eram contados pelos escrivães das expedições. 

70Relación que escribió Fr. Gaspar de Carvajal, Fraile de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, 
del nuevo descubrimiento del famoso Rio Grande que Descubrió por muy gran ventura el Capitán 
Francisco de Orellana desde su nacimiento hasta salir a la mar, con cincuenta y siete hombres que 
trajo consigo y se echó a su ventura por el dicho rio, y por el nombre del capitán que le descubrió se 
llamó el Rio de Orellana. Existem diversas publicações. Aqui se utilizou a publicação da Biblioteca 
Virtual da Argentina (2010). Disponível em: www.biblioteca.org.ar. Acesso em: 28 nov. 2017.
71Kirkpatrik (2010, p. 199) informa que Gómara e depois Garcilazo deram espaço para uma infun-
dada história de canibalismo.

http://www.biblioteca.org.ar
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Portanto, passava a ser o imenso Rio, o “das Amazonas” em seu fluxo prin-
cipal como uma possível nova rota desde os rios formadores nas nascentes dos 
Andes peruanos até a foz no Atlântico onde ocorrera a descoberta de Pinzon, ou 
minimamente se constituindo em um novo domínio da Espanha. A conquista des-
se domínio teve relato formal pelo Capitão Orellana e através de seu escrivão, em 
1543, na corte espanhola do Imperador Carlos V, ou do rei 1º da Espanha, que lhe 
garantiu direito e governadoria naquela parte das Índias de Castela.

O padre Gaspar de Carbajal, depois do evento real, regressou ao Peru em 
uma missão de catequese e conversão dos nativos. Nessa oportunidade, escreveu 
e registrou sua crônica72 explicando a viagem e suas razões. Ao capitão Orellana 
restaram a costumeira glória da corte e uma possível riqueza que não se consumou 
em função dos desastres com suas embarcações, quando retornava à América para 
assumir sua governadoria nas terras do Amazonas. 

Portanto, a história seminal do território do Rio Madeira revela uma Espanha 
em busca da afirmação de sua nacionalidade já exacerbada, iniciada com a expansão 
e conquistas na América, mas que naquele momento se expandia pela Amazônia, 
depois de se apropriar de riquezas imensas dos nativos, com crueldade e ousadia no 
Peru, México e em outras regiões. 

PROVIDENCIALISMO CRISTÃO E CONQUISTAS ESPANHOLAS NA 
AMAZÔNIA

O início da conquista e apossamento das terras no Novo Mundo, ao qual 
se chamou Índias de Castela, ocorreu ainda no final do século XV, com a viagem 
de Colombo e a descoberta de algumas ilhas das Antilhas. Os atos de posse e ce-
rimônia, como os ocorridos com Orellana, foram instituídos em função da neces-
sidade popular e aristocrática, do orgulho pela nacionalidade espanhola, no final 
do século XV e princípios do XVI. Foram reforçados com o objetivo de expulsar 

72Relación que escribió Fr. Gaspar de Carvajal, Fraile de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, 
del nuevo descubrimiento del famoso Rio Grande que Descubrió por muy gran ventura el Capitán 
Francisco de Orellana desde su nacimiento hasta salir a la mar, con cincuenta y siete hombres que 
trajo consigo y se echó a su ventura por el dicho rio, y por el nombre del capitán que le descubrió 
se llamó el Rio de Orellana. 
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do território espanhol os “estrangeiros”, no caso, judeus e mouros, com os quais 
conviveram e lutaram por setecentos anos, ou seja, um longo tempo para discutir 
uma questão de nacionalidade73, especialmente considerando-se as origens célticas, 
romanas, visigóticas etc., na formação daquela população. Nessa perspectiva, o ano 
de 1492 havia sido um marco fundamental para a expulsão desses “estrangeiros” e 
o início das busca de novos horizontes, com as expansões pelo oceano e, portanto, 
considerado parte dessa mesma afirmação! 

A perspectiva da expansão era originalmente um discurso de providencia-
lismo cristão (SERNA, 2012). Nele, ou com ele, ocorreria uma possibilidade da 
expansão religiosa, para a qual os estrangeiros eram obstáculo e cuja ideia principal 
era a expulsão daqueles “migrantes” judeus e mouros. Tal ideia, todavia, paradoxal-
mente, estava apoiada na opinião individual de um genovês, portanto, de um estran-
geiro, que transformou os pequenos reinos Ibéricos no maior Império de todos os 
tempos. Assim, eivada de preconceitos e incoerências, a expansão espanhola, como 
as demais contradições daquela contemporaneidade, procurava superar o feudalis-
mo nos seus pequenos reinos74, que necessitavam se unir para se constituir em um 
Estado Moderno e uno: um dos eixos da constituição do moderno capitalismo75. 

Tal unidade passou a conter os potentados regionais e subordiná-los ao ab-
solutismo real. Tratava-se, portanto, como em outras regiões da Europa, de um 
projeto moderno que se delineava e no qual o providencialismo cristão era apresen-
tado de modo cínico e contraditório visando à consolidação do poder no reino e as 
conquistas no Novo Mundo, ainda não descoberto. Essas conquistas teriam etapas 
ao longo da expansão que a Espanha promoveria e atravessariam a última década 
do século XV, chegando à metade do XVI. 

73Do ponto de vista prático, havia necessidade de reengajar os soldados que haviam lutado na guerra 
de expulsão dos mouros. 
74A Espanha, desde as invasões bárbaras, sempre foi um espaço multiétnico em função dessas inva-
sões; por essa razão, se constituíram pequenos reinos, no sentido feudal: Castela, Aragão, Astúrias, 
Galícia etc.
75Essa etapa seria alcançada não apenas com a união territorial. Abandonava a coroa as cavalarias 
feudais, fenômeno cuja ironia permitiria a Cervantes construir a figura de D. Quixote de la Mancha: 
o Cavaleiro da Triste Figura. Dessa forma, reduzia o poder da aristocracia, ficando submetida ao 
poder real e unificando-se também os territórios sob os reis católicos. 
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Os primeiros empreendimentos exploratórios, como os de Colombo, con-
tavam com recursos reais, principalmente da rainha. Complementavam-se doações 
e renúncias que permitiam o pagamento das compras aos armadores, dos aluguéis 
de naus76 ou compra de víveres enviados às ilhas recém-descobertas. O retorno era 
de aproximadamente 20%. Outros lucros eventuais justificaram alguns sobressal-
tos dos aristocratas77. Depois, houve ainda recursos de empréstimos, obtidos dos 
convertidos judeus, ou de casas estrangeiras que passaram a ter representações em 
Sevilha. Também militares passavam a ter benesses na migração, ocupando cargos 
de capitães de expedições, recebendo botim, títulos. Entretanto, alguns burgueses 
alterariam o curso de permutas. Mas havia cobiça demasiada para ser contida. A 
conclusão desse período foi a crise política e econômica que levou a Espanha a ban-
carrota na qual Carlos I (neto dos Reis Católicos) a abdicar em favor de seu filho, 
Felipe II, recolhendo-se a um mosteiro em meio a uma inflação brutal.  

Como consequência, no final desse período de fausto e grandeza, sobreveio 
a insolvência castelhana de 1557, o ápice de um processo econômico que levou 
à falência alguns financiadores, especialmente alemães e italianos que adiantavam 
recursos para a casa real e os aventureiros que foram em busca das conquistas78. 
A ambição e a cobiça resultantes mantiveram-se na expansão dos ibéricos pela 
Amazônia, contrariando o providencialismo fundante em grande contradição. Os 
relatos dos cronistas79 da época são os testemunhos daquele desvario80. Desde o 
início desse processo de expansão territorial mercantil, houve limites físicos impos-
tos pela própria Península onde estava o reino. O território dos espanhóis sempre 

76Como foi o aluguel dos barcos à família Pinzon na primeira viagem em face da urgência do em-
preendimento.
77Os esforços, principalmente, da esposa real estiveram sempre voltados para a construção familiar 
com vistas a superar os limites ibéricos. Todavia, seria nessa perspectiva que se transformariam no 
maior império, especialmente com Carlos V (neto dos reis Católicos e de D. João III de Portugal) 
que levaram ao trono Felipe II.
78Muitos desses aventureiros estavam a serviço das casas comerciais italianas e alemãs, cujas sedes 
eram Antuérpia e Bruges, depois Sevilha. Impérios do Comércio.
79Gomara (1552, 2003); Southey(1862). 
80Talvez valha lembrar a ocorrência de 1560, quando a missão de Urzua repete o feito de Orellana, 
saindo na foz do Orenoco.
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esteve configurado dentro de balizas estabelecidas ao longo da história, como ser-
ras, mares e rios definidos em tratados e negociações com os vizinhos franceses e 
portugueses. No século XV, o casamento entre Fernando e Isabel havia superado 
a crise sucessória e as conquistas e unificações territoriais possíveis foram assim 
consolidadas em todos os espaços da Espanha e, eventualmente, debelados alguns 
conflitos com Portugal. Estes seus vizinhos e parentes haviam partido dezenas de 
anos antes, agressivamente, para um projeto de expansão marítima que desejava 
fazer o périplo africano e conquistar algumas posições no Marrocos mouro, onde 
se refugiaram parte dos migrantes muçulmanos evadidos da Espanha e Portugal. 
Assim, restava seguir os seus passos.

Por rotas diferentes, quando possível, pretendiam chegar às Índias, onde 
acreditavam haver imensas riquezas e artigos de luxo, visando interferir no merca-
do desses produtos controlado pelos árabes em associação com os italianos. Justi-
ficados com as conquistas, haviam sido estabelecidos compromissos com os Papas 
para promover a expansão da fé católica; para tanto, baixavam Bulas criando facili-
dades e isenções para a expansão ibérica. Assim, tendo chegando às Antilhas, os es-
panhóis passaram a buscar nativos pagãos nos novos territórios, o chamado Novo 
Mundo, para mostrá-los como se troféus nas feiras e praças. Havia nesse momento 
troca de expectativa pelo novo e inusitado. Com isso, se obtinham os índios e estes, 
curiosos, se prestavam a ir conhecer aquele mundo.  

Mas, se nativos cristianizados inicialmente colaboravam, posteriormente pas-
saram a resistir. O inusitado passou a incorporar trabalhos domésticos e urbanos. 
Com o tempo, curto na verdade, e com a falta de mão de obra para a produção na 
própria colônia, ampliou-se a escala à qual pretendiam chegar os espanhóis. Não 
alcançando sua expectativa, os índios passaram a se rebelar em função do trato que 
lhes era dado pelos conquistadores. Estes, e muitos deles, antigos servos libertos, 
analfabetos, ou engajados nos exércitos há pouco tempo, não pretendiam voltar à 
situação anterior nas terras das províncias. Resgatava-se o objetivo providencialista 
cristão, com o qual se esvaneceria a missão catequética vinda dos céus e ampliada 
quando das conquistas, principalmente em terra firme. Estava, entretanto, associa-
da à crueldade e ao cinismo diante daquelas populações cuja cultura tinha conceitos 
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superiores aos dos conquistadores, como o dos Aztecas, Maias e Incas que ocorre-
riam naquele Novo Mundo. 

Nos descobrimentos iniciais na América, realizados por Colombo, quando 
se podem ter os reconhecimentos dos territórios insulares nas Antilhas, as relações, 
por assim dizer, poderiam ser consideradas cordiais, mesmo tendo havido con-
frontos e algumas mortes de parte a parte, desde a segunda viagem do navegador 
genovês. Todavia, a necessidade de demonstrar riqueza nos moldes mercantis, dos 
quais os metais eram os principais ícones e, nas ilhas encontradas em pequena 
quantidade, deu início à busca insana por ouro, prata, pérolas e outras riquezas, para 
a demonstração usual no bulionismo81 que se construía na Europa. 

Os metais preciosos continham valor de troca e demonstração de riqueza 
naquela sociedade pré-capitalista no início da Idade Moderna e sua busca se apre-
sentava aos nativos como algo paradoxal em face das excentricidades e crueldades 
praticadas e das quais estavam revestidas. Para os índios, especialmente os Incas do 
Peru, o ouro tinha apenas valor simbólico relacionado ao Sol, permitindo-se mes-
mo entendê-lo como um valor espiritual. Assim, objetivamente em busca de recur-
sos metálicos que lhes financiassem e justificassem a crueldade, reduzia-se a mão 
obra com a qual procuravam ampliar os volumes de extração ou coleta, garantindo 
novas conquistas. Mas havia uma razão mais importante para o tratamento dado 
aos índios: seu conhecimento da localização das riquezas. Tentando extrair esse co-
nhecimento, utilizavam cães adestrados, fogo e armas como forma de intimidação 
e tortura àqueles seres humanos. 

Na etapa seguinte das conquistas iniciais nas Antilhas, ampliando a pers-
pectiva de conquistas no continente americano, especialmente no sul, ocorreram 
novas descobertas insulares. Assim, ao mesmo tempo em que se faziam novas des-
cobertas, ampliavam-se as agressões e saques contra os nativos. Buscando fontes 
de alimentos e informações que os levassem ao ouro e outras riquezas naturais, os 

81Trata-se de uma doutrina económica que definia a riqueza pela quantidade de metáis preciosos 
principalmente ouro. Na prática se fazia a acumulação de metáis como única riqueza. 
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conquistadores daquelas Índias de Castela82 passaram a perseguir e matar milhares 
de índios nos seus espaços de conquista. A partir de 1506, iniciaram-se denúncias 
formais sobre os maus tratos e alguns religiosos passaram a informar sobre o com-
portamento dos colonos e conquistadores que participaram das viagens de Colom-
bo e passaram a ser cooptados 83.

Em uma etapa posterior, a terceira delas, grande quantidade de aventureiros 
– militares, civis, mercenários e mesmo religiosos – ganharam a dimensão con-
quistadora pela crueldade e ousadia. Destacam-se nesse conjunto os conquistado-
res adelantados Fernão Cortez e Francisco Pizarro, que conquistaram os grandes 
impérios indígenas onde havia populações de milhares de pessoas. Isso permitiu 
construir o Império “onde o sol nunca se punha”, de onde se extraíam ouro e 
prata às toneladas, à custa da degradação humana dos nativos. Concomitantemente 
e ampliando os horizontes para o projeto original, considerando o equívoco de 
Colombo, passou a coroa a contratar navegadores estrangeiros, como Magalhães e 
Caboto, que auxiliaram a criação do Império e as condições de conquista e coloni-
zação. No final, grande parte da riqueza seria dilapidada pelas guerras de conquistas 
familiares dos reis e outras desventuras que conquistaram toda a Península Ibérica 
ao longo do século XVI, alcançando o século XVII. 

POLÍTICA DE EXPANSÃO84 ESPANHOLA NAS TERRAS DA AMÉRICA

Como se disse, o ano de 1492 foi para a Espanha um ano emblemático! 

No limiar de assumir sua nacionalidade, cuja unificação nunca havia sido 
conseguida, criava-se um discurso de pretendida autoestima que indicava um rom-

82Colombo nunca admitiu ter chegado a um novo continente. Acreditava navegar pelo extremo 
oriente e observava os acidentes geográficos como se fossem cabos e ilhas do Japão ou China, que 
conhecia de mapas que comercializara ou guardara desde os tempos em que era livreiro em Portugal.
83Nesse conjunto, estão Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Vicente Yañez Pinzon, Diego de Lepe, 
Américo Vespúcio que descobriram terras, fizeram mapas e que abriram na América o poderio es-
panhol em um novo espaço onde passaram a produzir matérias primas e obter riquezas. 
84Entende-se como política o conjunto de leis, normas ou procedimentos que atuam em determi-
nada direção e objetivo. Bobbio (2000, p. 954a), no verbete política, no Dicionário de Política, diz 
tratar-se do “conjunto das coisas qualificadas de certo modo pelo adjetivo ‘político’, para a forma de 
saber mais ou menos organizado sobre esse mesmo conjunto de coisas”..
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pimento com povos estrangeiros e autonomia real. A nobreza castelã, originada dos 
visigodos, e antes deles de diversos povos, passou a expulsar em definitivo alguns 
outros, ditos estrangeiros, com os quais disputava territórios. Tratava-se de diver-
gência muito mais religiosa e, portanto, cultural, como a havida com os mouros, 
ou da hegemonia religiosa com os judeus, na perspectiva de um providencialismo 
cristão. 

Com os judeus e alguns cristãos recém-convertidos à fé cristã – cristãos no-
vos – revelaram-se exigências alegando heresias85 e os marcavam com preconceito 
religioso, associando-os à Inquisição. Assim, na Espanha, a partir de 1478, ocorre-
ram judicializações da religião, lideradas por Torquemada86, cujo objetivo era man-
ter a hegemonia católica em face das discussões87 internas que se faziam com os 
judeus88 e um crescente protestantismo por toda a Europa. É importante resgatar 
para tanto que os “Reis Católicos” passaram a se autorresponsabilizar pela inter-
pretação e difusão da mensagem de Cristo, ou seja, a exercitar o providencialismo 
cristão à custa de perseguições, invasões, fogueiras e conquistas territoriais. Portan-
to, dessa religiosidade espanhola, desde seus primeiros tempos, surge o mosaico de 
ideias no qual participavam católicos, judeus, islâmicos e outros de origem pagã, 
como uma parte da formação da própria nacionalidade. 

A população plural em sua fé e credos estivera mobilizada na transição do 
rural para o urbano no final do período feudal, bem como nas etapas em que se 
dedicava ao exército conquistador aos mouros, de tal maneira que havia apenas 
mobilização interna daquele povo nas diversas regiões de Espanha. Em tempos de 
paz, desmobilizado o exército, sem conquistas imediatas a serem realizadas, man-
85Naturalmente, heresia é uma construção ideológica contra opositores da religião cristã, pela qual 
os inconversos recebiam penas e sanções do Tribunal religioso de Inquisição.  
86Então confessor da rainha
87Essa construção de uma identidade espanhola era forjada dentro na monarquia e no catolicismo 
e passava pelas ações da Igreja em seu esforço contínuo de eliminar o outro, como se fosse infiel, 
cismático, pagão ou herético.
88Sob Torquemada era comum ver judeus obrigados a desfilar pelas ruas vestidos apenas com um 
sambenito - traje humilhante, que definia sua condição de hereges. Antecipava, em 500 anos, al-
gumas práticas nazistas utilizadas no século XX. Havia ainda flagelos à porta da igreja e morte na 
fogueira, durante os chamados autos-de-fé. Homossexuais eram vítimas prediletas da Inquisição 
Espanhola.
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teve-se aquela população em convívio tênue, ocupando-se com outras atividades e 
regiões onde haviam constituído famílias e grupos, nas vilas que surgiam no país. 
Evidentemente havia conflitos constantes entre retirantes rurais e os novos mora-
dores, ou entre os próprios urbanos, como espanhóis nativos, mouros de origem, 
judeus praticantes ou suas diferentes categorias ou seja lá o que isso significasse em 
um espaço de tantas invasões e interesses89. 

Entretanto, desde 1490, corria um processo jurídico, eivado de fraudes90, 
cuja origem era cristã e pelo qual os judeus deveriam renunciar a sua fé e acatar o 
catolicismo como religião91 para serem perdoados. Assim, concluído o artifício jurí-
dico-religioso simulado92 em um improvável acatamento do aceite da nova religião, 
foi baixado um Edito que permitia aos Reis Católicos expulsar os sefarditas através 
do Decreto de Alhambra, em 31 de março de 1492, pronunciado como Edito de 
Expulsão dos Judeus, no qual decidiam ordenar “a todos os judeus, homens e mu-
lheres, que deixem nossos reinos e jamais retornem a eles”.  

 Naquele ano, também se completaria a tomada de Granada e, portanto, a 
conquista aos mouros do território espanhol depois de 700 anos “de um discutível 
domínio árabe”. Da mesma maneira que com os judeus, havia séculos de história 
conflituosa, mas impossível de separar espanhóis de mouros, que sempre viveram 
juntos.

Àqueles eventos se associava a união das coroas de Castela e Aragão, o que 
permitia unificar politicamente o território sob o casal católico. Era, evidentemente, 
um importante requisito para a ultrapassagem do feudalismo em terras de Espanha. 
Aqueles soberanos tinham as vistas abarcadas para o novo sistema econômico, 

89A Península Ibérica, desde a antiguidade, sempre foi objeto de invasões de povos colonizadores. 
Iberos, celtas e depois do Império romano, godos, visigodos, alanos, suevos participaram da forma-
ção daquela população. 
90As falsificações eram grotescas, como a do rabino Isaac Abravanel, importante líder dos judeus, 
com falsificação inclusive de suas assinaturas. 
91Na verdade, simulavam ambas as partes, pois, a prática religiosa era realizada nas casas e não 
em seus templos.
92A carta de Abravanel.
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ainda mercantil com seus restos feudais, titubeante em muitos aspectos, mas que 
viria a ser o capitalismo anos mais tarde. 

É possível imaginar que esses fenômenos se concluíam naqueles anos em 
face dos interesses reais relacionados com a desmobilização das tropas das milícias 
e militares e a ocupação dos espaços dos povos expulsos. Seria fundante para a 
sociedade espanhola aderir aos interesses reais, pois, em 1492, adentrava o novo e 
desconhecido espaço marítimo, invertendo a condição terrestre que a mantinha na 
Península Ibérica. Tais interesses ultrapassavam as lutas de conquista interna com 
os sarracenos e judeus e criavam imenso espaço para alojar parte da população 
(tropas das milícias e exército).

Restava criar condições para enfrentar seus vizinhos portugueses, rivais his-
tóricos, mas familiares93, cujas condições de competir na busca por Novos Mundos 
iam para além do Mar Oceano. Afinal, aqueles haviam realizados descobrimentos 
no projeto do périplo africano de acesso à Índia que se completaria em 1498, mas 
em 1488 haviam alcançado o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, 
indicando o caminho futuro. Assim, o projeto espanhol, apresentado por Colombo, 
diferia do português e permitia realizar viagens que deveriam sempre ocorrer para o 
Oeste em busca das Índias. Dessa forma, é possível que processo de expulsão dos 
judeus fizesse parte, naturalmente, de uma construção e tinha forte cunho ideoló-
gico. Resvalava, todavia, em questões de cotidiano e de autoestima da população 
local e de nacionalidade, como explica Azevedo (1989), em sua História dos Cristãos 
Novos Portugueses, no qual trata das razões e consequências do fenômeno para o 
banimento dos judeus para Portugal. Para o autor, as mesmas razões relacionadas 
ao banimento estavam relacionadas à possível desmobilização dos exércitos e aos 
problemas urbanos que afloravam com a migração desordenada do campo e busca 
de trabalho nas cidades, no fim do período feudal. Assim, ocorreriam desde então e 
seriam reprisadas quando foram expulsos no século seguinte, por razões similares, 
de Portugal (AZEVEDO, 1989).

93Havia uma longa história de casamentos entre reis e príncipes portugueses e espanhóis.
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Naquela última década do século XV, depois de sete séculos de luta com os 
árabes94, a Espanha aparentemente expulsara as últimas tropas muçulmanas, fican-
do em paz e unida sob a coroa de Castela e Aragão. Assim, o país podia ser identifi-
cado como a Espanha dos Reis Católicos – casal real que exercia um poder absolu-
tista, como era usual à época – superando a fragmentação feudal. Na expulsão dos 
judeus, com menor contingente que dos árabes, era apresentada a questão daquele 
nacionalismo equivocado, mas muito mais relacionado à autoestima popular, que 
era utilizada como legitimação da ocorrência daquele fato. Portanto, o ano de 1492, 
além da “expulsão dos estrangeiros”, marcava o início da expansão marítima co-
lonial, dentro das novas condições que inverteriam a lógica territorial e formal95, 
saindo do seu próprio espaço e buscando oferecer cristianização aos povos “das 
Índias” a serem descobertas. 

De certa forma, o providencialismo que seria tratado nas negociações reais 
com Colombo teria um caráter tardio, pois, originado na Idade Média, mantinha 
uma coerência feudal e de algum modo foi mantido nas Capitulaciones de Santa 
Fé96, como foram chamadas pelos espanhóis as negociações entre os Reis Católicos 
e Colombo, mediadas por Santangel. Em seus desvarios, o homem de seu tempo, 
Colombo, por sua vez, acreditava ser essa a sua missão divina na Terra e da qual 
“Deus lhe incumbira97: salvar os nativos das terras”. Todavia, o primeiro objetivo 
do conjunto de capítulos negociados era buscar assegurar direitos que atendessem 

94“Com a conquista de Granada, a Espanha cristã adquiriu a perfeita consciência de sua nacionalida-
de e hegemonia: a mácula da invasão, que por sete séculos lhe infamara o solo, desaparecia, e assim 
orgulhosa da sua força, entendeu ficar ela só, e, depurada de estranhos elementos, preparar altos 
destinos à sua raça” (AZEVEDO, 1989, p. 17).
95“Surgiria uma nova concepção geográfica, [...] teológica ou religiosa, que afetaria toda a armação 
psíquica ou intelectual da composição do mundo” (SERNA, 2012, p. 10).
96Essas capitulações tinham intenção de regular a viagem e possíveis descobrimentos propostos 
por Colombo, a serem feitos “do Ocidente para o Oriente”, que chegaria às Antilhas, na América 
Central, como se tivesse chegado à China. Meses depois, em uma pequena esquadra de 3 naus, 
comandada por Cristovam Colombo, um genovês que chegara anos antes à Corte espanhola tendo 
sua ideia acolhida pela rainha Isabel.  O termo é utilizado para designar os capítulos ou pontos 
das negociações feitas entre Colombo e os reis católicos, através do secretario Santangel, em 1492 
(SERNA, 2012).  
97Era um discurso cínico, considerando-se que Colombo comercializou índios como escravos após 
a descoberta (GRANZOTTO, 1985; SERNA, 2012; FAERMAN, 2013).  



91

a vaidade do futuro Almirante do Mar Oceano e Governador das terras a desco-
brir em um Novo Mundo, sendo possível identificar a primeira obrigação de uma 
política: a evangelização, para a qual se contava com o apoio do Papa. Por outro 
lado, e como era vigente na sociedade espanhola, surgia outra linha de raciocínio 
relacionada ao pensamento pós-feudal, de natureza mercantil, referente às possí-
veis descobertas, cujas hipotéticas conquistas deveriam trazer ouro ou prata. Nesta 
perspectiva mercantil e nascente do pré-capitalismo, apresentava-se a demonstra-
ção de riqueza que estava essencialmente representada pelos metais preciosos – 
ouro e prata. 

Havia uma linha com a qual a coroa e, principalmente, a rainha concordavam, 
o providencialismo, isto é, a conversão dos índios que deveriam ser cristianizados 
e convertidos em trabalhadores formais e assalariados. Isto estava relacionado aos 
compromissos definidos nas Bulas emitidas pelo papa Alexandre VI, dando prio-
ridade às ações náuticas ibéricas, principalmente espanholas, e que envolviam esses 
seres humanos. Nesse último aspecto, o cumprimento do acordo não se realizaria 
e desde o retorno da primeira viagem de Colombo, alguns índios foram trazidos 
para demonstração e, passada a curiosidade, foram transformados em mão de obra 
forçada ou que passou a ser escravizada ao adotar a fé cristã98. 

Entretanto, quando os portugueses noticiaram a chegada de Vasco da Gama 
à Ásia, pelo périplo africano, em 1498, exigia-se que fosse avaliada a extensão do 
espaço descoberto por Colombo, em face de sua imaturidade administrativa. Do 
ponto de vista social, ampliaram-se o temor e ansiedade nos soberanos em rela-
ção à colonização do território descoberto. As notícias chegadas e a revolta dos 
nativos mostravam necessidade de maior regulamentação. Portanto, o casal real 
de Espanha ampliava seus cuidados com a política até então vigente, relacionada 
com a ocupação das terras e dos seus súditos. Esta política tratada com Colombo 

98Essas mesmas intenções de expansão da fé católica estavam incluídas como objeto de atenção nos 
demais planos de expansão das outras nacionalidades que faziam descobrimentos e tinham neces-
sidade de colonizar as novas terras, como os portugueses e franceses. Estes, no reforço do aspecto 
comercial e relações com os nativos, punham de maneira estruturada, criando legalidade à questão 
do trabalho e ocupação, que passava a incluir como mão de obra forçada, seja de nativos índios ou 
africanos, como fizeram os portugueses que tentaram colonizar as novas terras com açorianos e, 
posteriormente, com escravos índios e africanos.  
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nas Capitulaciones, especialmente relacionada com o financiamento e a armação das 
frotas, necessitava ser mudada, em face dos exauridos cofres reais, a quem cabia a 
responsabilidade de manter as missões e aventuras marítimas de Colombo e de sua 
família que, no final, se apropriavam das riquezas, com pequeno retorno à Coroa 
(GRANZOTTO, 1985). 

Ponderava-se na Corte, entretanto, ser necessário, ainda, ampliar as desco-
bertas do Almirante. Mas o ouro encontrado nas ilhas do Caribe não pagava as 
demandas de Colombo99. Com esse dilema, os reis e seus prepostos passaram a au-
torizar viagens e missões de companheiros de Colombo que haviam participado da 
primeira expedição, contanto que usassem recursos próprios ou tivessem financia-
dores para tal. Nessa nova política se associaram banqueiros e comerciantes, nem 
sempre espanhóis, que passaram a adiantar meios, aparelhar expedições e logística 
visando à comercialização de especiarias, madeira e, principalmente, produtos da 
mineração. 

Anteriormente, em outubro de 1496, segundo Granzotto (1985, p. 237), na 
audiência que os Reis Católicos concederam à Colombo, as dificuldades expostas 
pelo Almirante foram além da antipatia dos cortesãos com o fato de ser ele estran-
geiro. Originavam-se nas péssimas relações pessoais com os espanhóis Pinzon, que 
o acompanharam na primeira viagem, com o poderoso Fonseca, com o padre Buyl, 
com Margarit e Aguado que estavam, por ordem real, a fazer as interfaces funcio-
nais entre os reis e Colombo. Mas que ele não reconhecia como tal. Avaliava a corte 
reunida outros aspectos, que diziam respeito à objetividade perdida por Colombo 
nos últimos tempos, pois não foram apresentadas provas da chegada às Índias100, 
ou que houvesse fonte de ouro substancial onde aportou, que de resto era o que 
importava a oligarquia.

As primeiras autorizações, feitas pelos Reis Católicos, permitindo a expansão 
às descobertas de Colombo não tinham órgão específico que atuasse para realizá-

99Granzotto (1985, p. 237) informa que Colombo, na audiência de Burgos, de outubro de 1496, so-
licitou novos e mais recursos financeiros, obtendo como reação real ponderada que em “Hispaniola 
viviam quinhentas pessoas pagas pelo erário de Castela. Até quando deveriam suportar esse ônus 
que Colombo até propunha aumentar, antes de serem ressarcidos?” 
100Como de fato não chegou a apresentá-las, insistindo nessa ideia até a morte.
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-las. Utilizavam a estrutura convencional de assessoria e secretariado, como havia 
sido feito nas Capitulaciones, com o secretario Santangel, e na segunda viagem, 
quando o próprio Colombo se relacionou com “dom Juan de Fonseca, arquidia-
cono de Sevilha, Francisco Pinello e Juan de Soria” que foram designados para tal 
(GRANZOTTO, 1985, p. 208; SENRA, 2012). 

As duas viagens pioneiras foram atendidas e realizadas com os companhei-
ros das expedições de Colombo. Quando o genovês caiu em desgraça, nas viagens 
posteriores, destacaram-se os conhecidos da corte e da burocracia. Essa situação de 
infortúnio alegada ocorrera em função de sua arrogância quixotesca quando perdeu 
a confiança da rainha, principalmente considerando sua ambição demonstrada pela 
intolerada comercialização de índios como escravos. Mas também em razão do seu 
desastrado governo na Vila Isabel, fundada na ilha do Caribe. 

É difícil avaliar se houve traição, como alegava Colombo, pois as condições 
a que se submeteu o “vice-rei das Índias de Castela”, em face da lógica do Estado 
castelhano à época, buscando ser beneficiado por resultados judiciais com um 
governo essencialmente absolutista parecia ser uma insanidade quixotesca, como 
alega um seu biógrafo (GRANZOTTO, 1985). Além do mais, as evidências de 
descobertas de imensas riquezas determinaram as mudanças.

A POLÍTICA ESPANHOLAS NA AMÉRICA APÓS A DESCOBERTA DE 
COLOMBO

O primeiro navegador que veio às Antilhas em missão após as descobertas 
de Colombo foi Alonso de Ojeda101. Este era considerado “o espanto dos índios e 
o assombro dos espanhóis”, pela brutalidade no tratamento com as pessoas. Havia 
participado das descobertas de Colombo desde a segunda viagem, quando auxiliou 
na fundação da Vila de Isabel e contribuiu na busca de ouro em Hespaniola, tendo 
participado da mineração desse minério naquela ilha. Em 1499, na missão em que 

101Em 1499, como autônomo e protegido do bispo Fonseca, chegou ao Golfo de Pária, na Ilha da 
Trinidade, no delta do Orenoco, e depois de contornar a península, onde esteve antes com o Almi-
rante, foi ao Golfo de Darien; portanto, descobriu a costa colombiana e venezuelana, onde fundou 
Santa Maria Antígua de Darien.
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servia à Coroa, estava acompanhado por Juan de la Cosa102 e Américo Vespúcio103 
e exploraram novas rotas, ilhas e locais, fazendo prospecção de riquezas quando 
colheram pérolas de qualidade inferior e algum ouro ainda nas ilhas.  

Em outra viagem de exploração espanhola, Juan de la Cosa, que fez diversas 
delas104, foi contratado por Rodrigo de Bastidas105 e teria conseguido alcançar a cos-
ta brasileira. O mapa resultante dessa viagem pode ter sido o pioneiro a descrever o 
nordeste e foz do Rio Amazonas. Posteriormente, em cinco de junho de 1500, este 
cavalheiro conseguiu obter a licença da coroa espanhola. Segundo esse documento, 
permitia a coroa equipar duas naus por “sua própria conta e risco”, atravessar o 
Mar Oceano onde poderia descobrir ilhas ou terras que não tivessem “anterior-
mente sido descobertas” pelo “Almirante Don Cristóbal Colón” ou qualquer outro 
explorador. Estava, entretanto, proibido de tomar terras que pertencessem ao rei 
de Portugal. Tinha direito de assegurar no Novo Mundo os tesouros que pudesse 
encontrar. Permitia-lhe, a licença, obter ouro, prata, cobre, chumbo, estanho, mer-
cúrio ou qualquer outro metal, além de pérolas, pedras preciosas e joias, incluindo-
-se escravos, negros e raças misturadas. E monstros, serpentes, peixes e pássaros, 
bem como especiarias e drogas ou qualquer outra coisa, com qualquer nome ou 
qualidade ou valor que poderiam ter. Após a dedução do custo de equipar os navios 

102Participou da primeira expedição de Cristóvão Colombo, sendo o proprietário da nau Santa Ma-
ria. De modo semelhante ao ocorrido com os Pinzon, que arrendaram as demais caravelas da frota 
que descobriu a América, de la Cosa se desentendeu com Colombo, em função do naufrágio da nau 
que comandava, alegando-lhe culpa, tendo na segunda viagem recebido um novo barco da rainha. 
No retorno da viagem com Ojeda, elaborou o importante mapa, em 1500. Curioso é observar no 
cartograma até a costa de Ceará. 
103As viagens de Vespúcio estiveram associadas aos interesses comerciais de investidores italianos 
(Juan de Berardi, Soderini). Relatos das viagens foram publicados em opúsculos na Europa como 
Lettera e Mundus Novus no inicio do seculo XVI. Sua primeira viagem ocorreu em 1497; a segunda 
acompanhando Ojeda e de la Cosa, em 1499 e teria chegado à costa do Ceará, constando no mapa 
de la Cosa; em 1502, viajou em missão exploratória ao Brasil, a serviço de D. Manuel I de Portugal 
(SERNA, 2012).
104As referências de época dão conta de que esteve envolvido em espionagem para a Espanha, 
quando trabalhou em Portugal. 
105Bastidas era educado e notário da estrutura burocrática, bastante diferente do padrão usual da-
quele grupo, composto por aventureiros ousados e homens do mar.



95

e tripulação, foi entregue ao rei a parte dos lucros líquidos, um quarto, mantendo 
para si mesmo três quartos dos lucros, julgados bastante significativos. 

Em 1503, o governo espanhol criou a Casa de Contratação das Índias de 
Castela, em Sevilha, onde concentrava as demandas e autorizações para as ativida-
des que ocorreriam na América Espanhola. De modo semelhante aos portugueses, 
além daquelas funções, a Espanha, passou a se equipar com instrumentos náuticos, 
como bússolas, sextantes, astrolábios, e a sistematizar informações em mapas, rela-
tórios, diários de viagens, passando a controlar licenças de passagem para as Índias. 
Entretanto, havia diferenças entre o modelo de expansão português e o espanhol, 
especialmente, considerando-se a forma de financiamento. No final do século XV, 
Castela passava a exploração comercial das terras e das conquistas a particulares, 
mantendo exclusivo o do tráfico de mercadorias com as Índias ocidentais, fato de 
que resultou a fixação em Sevilha de homens de negócios e representantes de vários 
interesses e nacionalidades.

Mapa 2 - MAPA DE JUAN DE LA COSA (1501)

Fonte: GOOGLE IMAGENS
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A linha azul mostra o contorno que se conhece atualmente dos continen-
tes. Como pode ser avaliado, muito próximo dos daquela formulação de La Cosa. 
Também a viagem de Pinzon, que acompanhara Colombo na descoberta das Anti-
lhas, ficou creditada aos castelhanos, considerando-se que tal feito teria sido reali-
zado por uma esquadra que saiu com 04 naus espanholas comandadas por Vicente 
Yañez Pinzon106.

No caso português, depois de feita grande parte da prospecção de locais e 
minas na África107, no reinado de D. Manuel I, o custeio ainda era feito em grande 
parte pela coroa, ou com alguns arrendamentos para exploração. As expedições 
que vieram ao Brasil e foram às Índias, nos primeiros 30 anos do século XVI, eram 
mantidas pela Coroa, contando com sua estrutura e erário, considerando seu patri-
mônio e produção, geralmente rural, com alta arrecadação baseada nas comendas e 
outros impostos feudais, como a fossada ou fossadeira108. Havia, nessa perspectiva, 
outros recursos das arrecadações, provisórios, como o dos mestrados das ordens de 
Avis, de Cristo e Santiago, pertencentes ao papado, que os liberava eventualmente. 
Isso deixava os governantes reais vulneráveis e inseguros em face dos humores e da 
política dos papas, em geral políticos e ligados aos reis.  

Assim, a maior diferença entre estes dois modelos de financiamento era o 
fato de os reis de Castela e Aragão terem entregue à exploração comercial os recur-
sos naturais do Novo Mundo a particulares, recebendo um terço de contribuição. 
E, como se viu, Sevilha passava a ser o centro do monopólio desse tráfico com as 
Índias ocidentais. A cidade fervilhava com o comércio do Oriente e mesmo alguns 
novos produtos extraídos no Novo Mundo – madeira, pérolas, ouro e prata –, que 
se efetivavam de fato, em Antuérpia e Bruges, cidades onde os portugueses manti-
nham representações e feitorias, como era usual, desde o início do século XV. 

106Como se sabe, Yañez Pinzon pertencia a uma família de armadores de Palos-ES, que se associa-
ram a Colombo na viagem de 1492. Portanto, ele havia participado da descoberta da América.
107Deve-se levar em conta o apoio que davam as ordens militares religiosas, especialmente a de 
Cristo, cujos símbolos estavam estampados no velame das caravelas e galeões que singravam o Mar 
Oceano, como era chamado o Oceano Atlântico.
108Fossada ou fossadeira era o imposto com maior participação na arrecadação portuguesa. Se-
gundo Viterbo (1798) inicialmente arrecadado para cobrir despesas para a construção de fossos, 
posteriormente, para promover infraestrutura das vilas e aldeias.
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Importante, todavia, era a presença de outras casas comerciais e feitorias, 
como as dos grandes banqueiros de famílias italianas e alemãs que detinham mo-
nopólios e rotas de comercialização na Europa. Ali financiavam e participavam de 
feiras construindo espaços comerciais. Destacam-se nesse sentido os Fugger, os 
Médicis, os Sforzas que faziam adiantamentos e antecipações de receitas, adquirin-
do monopólios feudais e ampliando seu patrimônio em uma estrutura mercantil109. 
Alguns deles, como os Welser110, controlavam a produção de tecidos na Alemanha 
(Ulm, no Danúbio) e comercializavam fustões com os espanhóis e portugueses. 
Também merece registro a ação de Vespúcio, que tinha contratos de serviço com 
algumas famílias genovesas, relatando seu conhecimento que posteriormente foi 
publicado (LINDINGER, 1983).

Outras instituições corporativas, como a liga Hanseática, comercializava ba-
calhau e peixe salgado que alimentava frotas, desde a Noruega, e importava, para 
distribuição e venda, especiarias portuguesas, como açúcar, e depois outras mer-
cadorias vindas da Índia, com negócios realizados nos entrepostos de Antuérpia, 
onde se fixaram desde 1488 (LINDINGER, 1983).

Não são desconhecidos os interesses das empresas e negociantes franceses, 
especialmente bretões, associados a arrendatários cristãos novos ou judeus no Bra-
sil, como Fernão de Noronha que, em 1502 arrendou o monopólio do pau-brasil à 
coroa portuguesa, e para tal construiu a chamada “nau bretoa” associado a comer-
ciantes franceses. 

Em Antuérpia e Bruges, diferentemente de Sevilha ou Lisboa, onde o do-
mínio dos negócios era das casas reais, o controle nessas cidades era dos financis-
tas e grandes casas comerciais que compravam e vendiam para empreendimentos 
como a Liga Hanseática da Europa do Norte. Havia também famílias, como os 

109Mantinham para isso alguns espiões e profissionais da informação, como Américo Vespúcio, que 
as coletava avaliando potenciais de investimento, como fez no Brasil em 1502. 
110Essa família teria participado no financiamento de empreendimentos no Brasil açucareiro, na 
década de 30 do século XVI. Também, merece realce o aporte feito à frota de 22 navios enviados 
com o Vice-rei da Índia, até Calicute, onde os portugueses adquiriam as especiarias para distribuição 
na Europa, assim participando do negócio. Em 1519, apoiou Carlos V nas disputas pelo trono do 
Sacro Império, com outras famílias.
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Fugger111, que atuavam no Danúbio e Frankfurt, e os Médici, em Florença e centro 
da Itália, especialmente na Toscana, em sua articulação com os Alpes da Áustria. 
Esse conjunto de grandes banqueiros e comerciantes atuava como capital comer-
cial significando não participar apenas do comércio, pois estavam articulados, nessa 
política comercial, às repúblicas italianas, especialmente Veneza, Florença e o porto 
de Genova, tendo ramificações para eleger o papado. Assim, eram banqueiros dos 
príncipes e aristocratas que se envolviam com guerras e grandes negócios. Como 
banqueiros, controlavam importantes monopólios ou exclusivos, cuja origem podia 
ser as novas colônias. Com essa finalidade, eram demandados recursos para fazer 
a guerra e obter a paz com os nativos e manter o status quo. Para tanto, tomavam 
garantias desses exclusivos do sal, por exemplo, importante insumo utilizado na 
conserva de carnes em conjunto com as especiarias. 

As rotas que avançavam pelo interior da Europa como feiras chegavam à 
Rússia, como a da Hanseática que controlava grandes consumidores de mercado-
rias vindas da Europa e do Oriente. Assim, detinham contratos com o príncipe do 
Tirol, pelos quais recebiam dividendos provenientes da exploração de prata das 
suas minas, como garantia do empréstimo concedido a este senhor. As grandiosas 
fortunas foram, assim, sustentadas, em parte, pelo controle e escoamento da prata 
e do cobre enviados da América para a Antuérpia. Os Fugger, ao longo do tempo, 
conseguiram alargar a sua influência sobre as minas de cobre da Hungria e da Es-
lováquia. Mas a sua fortuna aumentou consideravelmente com o seu envolvimento 
em outros negócios. Com seu potencial político, elegeram papas, conseguindo ne-
gociar diversas rendas da igreja e enviar para a cúria papal recursos eclesiásticos do 
e para o norte dos Alpes. Era importante, a sua participação no comércio português 
das especiarias e dos negócios do sal, cuja produção portuguesa era indispensável 
para a salga do bacalhau da região da Noruega. Por conta de sua origem, promoveu 
a organização de oficinas de tecelagem nos senhorios da família, em Ulm na Ale-
manha, onde eram fabricados fustões que depois eram vendidos nos Países Baixos 
e na Itália.  

111Dinastia familiar fundada por Jakob, o Rico, descendente de Jakob, o Velho, que falecera em 1469.
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VICENTE YAÑEZ PINZON E O DESCOBRIMENTO DA FOZ DO RIO AMAZONAS

No contexto da “nova política” de conquistas dos Reis Católicos e da de-
cadência de poder de Colombo, Vicente Yañez Pinzon e sua família iniciaram a 
viagem que exploraria o litoral do nordeste-noroeste brasileiro, desde o Rio Grande 
do Norte até a costa do Amapá, onde fica o cabo Orange. 

Como se viu, em 1499, testava a coroa uma política que permitia autorizar 
a esquadra comandada por Vicente Y. Pinzon a fazer explorações e conquistas, 
dentro de novas regras estabelecidas, cujo financiamento era próprio. Nessa pers-
pectiva, saiu de Palos, onde a família era bastante abastada e proprietária de em-
barcações, como as que haviam sido arrendadas quando da primeira viagem de 
Colombo, em 1492, na qual o patriarca, Martin Domingos Pinzon, conduziu um 
dos barcos (LABRADO, p. 2004). Abriam-se, assim, com uma visão relativamen-
te liberal, a atuação da iniciativa privada e a possibilidade de que houvesse mais e 
maiores conquistas, em face das limitações do tesouro real, que minguava cada vez 
mais e com as maiores despesas que apresentava Colombo, sem a necessária cober-
tura de receitas que lhes cobrissem os custos.  

No memorial encaminhado por Colombo aos Reis Católicos, do qual An-
tônio de Torres112 foi portador, havia demandas que poderiam ser consideradas 
absurdas. Essa missiva foi-lhes entregue no retorno da segunda viagem de São Do-
mingos ao reino. O memorial aqui traduzido permite dar a dimensão dos detalhes 
e a falta de senso com que o Almirante cobrava os soberanos: 

a maior falta é de vinhos, em virtude de ter derramado muito 
[...] na rota seguida por esta armada [...] e embora tenhamos 
muitos biscoitos é preciso que mande [mais e em] quantidade 
razoável”, assim como “trigo, para prover todos os dias”, do 
“mesmo modo algumas carnes, toucinhos, e outras defumadas 
e que sejam melhores que as que trouxemos. Necessita-se de 
carneiros vivos, cordeiros e cabritinhas fêmeas, bezerras e be-
zerros pequenos. (COLOMBO, 1493, apud FAERMAN (2003), 
p. 125). 

112Torres, cuja esposa era camareira real, tinha acesso pessoal ao casal real, especialmente à rainha.
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Adiante, ainda no mesmo memorial, revelava-se a ideia que Colombo (1493, 
2003, p. 127-8) tinha em relação aos nativos113 transformando-os em escravos como 
carga quando era realizado as viagens de retorno ao reino, que irritaram a rainha:

o proveito das almas dos referidos canibais [...] inspirou a ideia 
de que quanto maior o numero dos que fossem levados para ai, 
tanto melhor, e nisso Suas Majestades poderiam ser servidas da 
seguinte maneira: como são indispensáveis as cabeças de gado 
e as bestas de carga para sustento da gente que aqui vai ficar e 
para o bem de todas estas ilhas, suas majestades poderiam dar 
licença e permissão a um numero de caravelas suficiente que 
para cá se dirija a cada ano, trazendo o referido gado e outros 
mantimentos e coisas para povoar o campo e aproveitar a terra, 
e isso a preços razoáveis, à custa dos transportadores, cujas mer-
cadorias lhes poderiam ser pagas em escravos destes canibais, 
gente tão feroz, disposta, bem proporcionada e de bom enten-
dimento, e que, libertos dessa humanidade acreditamos que se 
mostrarão superiores a quaisquer outros servos, desumanidade 
que logo poderão quando estiverem longe de sua terra. 

Provavelmente essa contradição exposta no Memorial quanto aos objetivos 
das navegações e descobertas autorizadas pela rainha em face114 do caráter de Co-
lombo pode ter alterado os humores reais. A partir de então, iniciavam-se, de fato, 
as mudanças, por motivos mercantis e pré-capitalistas e da política salvacionista das 
Capitulaciones de 1492. Portanto, os novos acordos passavam a tolerar a escravi-
dão, tratada como razão para “salvar as almas dos índios”, e o transporte desses 
nativos como objeto das conquistas e mão de obra. Essa forma de domínio seria 
definitivamente instituída após a morte da rainha, em 1506, mas, em 1498, era ape-
nas tolerada em algumas autorizações, como a dada a Vicente Y. Pinzon que, em 
1500, levou da costa brasileira 30 índios à Espanha. 

As mudanças na política tinham pouca relação com os objetivos oficiais a se-
rem alcançados – providencialismo cristão e obtenção de metais – mas passavam a 
se direcionar à obtenção da mão de obra dos nativos e conquista de terras, sendo o 

113De fato, Colombo tinha essa prática desde a primeira viagem e, certamente, sempre foi essa a sua 
intenção. (GRANZOTTO, 1985).
114Com a mudança de políticas, e tentando atingir o controlador dos seus gastos, Colombo exagera-
va na qualidade e quantidade (GRANZOTTO, 1985). 
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providencialismo fundador um incomodo, pois deveria ser precariamente tutelado 
pela coroa e seus controles, contrariando as necessidades imaginadas por Colombo. 
Quando, ainda no século XV, começaram a chegar os relatos dos religiosos em de-
fesa dos nativos, como os de Bartolomé las Casas, sobre o trato que era dado pelos 
pioneiros colonizadores aos nativos, as autoridades reais, principalmente a rainha 
recriminavam esse procedimento e determinavam que se evitasse sua continuidade, 
criando-se uma crise.

Hipocritamente, os legisladores construíam simulacros e alternativas legais 
proibindo essa escravização, mas mantinham brechas que os levariam a conflitos 
entre a coroa e seus adelantados, entre 1504-1542, e que chegariam à justiça115. 
Havia assim, de um lado, colonos, militares e adelantados116 em busca dos nativos, 
para transformá-los em mão de obra escravizada; de outro, padres escandalizados 
pelo procedimento adotado pelos colonizadores. O rei, interessado na colonização, 
procurava um papel que lhe conviesse117. 

As denúncias dos padres aumentavam, como na crônica Bartolomé de las 
Casas:

Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças começa-
ram a praticar crueldades estranhas; entravam nas vilas, burgos 
e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, 
nem as mulheres grávidas e parturientes e lhes abriam o ventre e 
as faziam em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros 
fechados em seu redil. Faziam apostas sobre quem, de um só 
golpe de espada, fenderia e abriria um homem pela metade, ou 
quem, mais habilmente e mais destramente, de um só golpe lhe 
cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria as entranhas de 
um homem de um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da 
mãe e lhes esfregavam a cabeça contra os rochedos [...] Faziam 
certas forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam qua-
se a terra, um para cada treze, em honra e reverência de Nosso 

115Em 28 de junho de 1513, assinado pela rainha Joana, filha de Isabel, baixava-se a lei de Valladolid 
que proibia o trabalho feminino das índias casadas e grávidas, nas minas, e dos meninos menores de 
14 anos, e regulava o trabalho das não casadas. Segundo essa lei, poderiam os índios se reger por si 
mesmos (SERNA, 2012, p. 283-8). 
116Categoria que se criava para estimular as conquistas no Novo Mundo espanhol.
117Serna (2012) revela documentalmente essa discussão.
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Senhor e de seus doze Apóstolos (como diziam) e deitando-lhes 
fogo, queimavam vivos todos os que ali estavam presos. Outros, 
a quem quiseram deixar vivos, cotaram-lhes as duas mãos e as-
sim os deixavam.

O interesse castelhano pelas conquistas, como também era o português no 
litoral do Brasil até 1532, na Amazônia se resumia na busca de informações e garan-
tia do espaço desde Quito até a foz do Amazonas. No caso da Espanha, a presença 
real necessitava desses registros para elaboração de mapas e definição de domínios. 
Para isso, procurava obter depoimentos que lhe garantissem esse domínio e a posse 
de uma possível rota fluvial que levasse do Peru ao Atlântico, ligando os oceanos e 
encurtando as distâncias.

É possível interpretar que alguns feitos da conquista espanhola e sua 
colonização, cinquenta anos depois, ainda tivessem o mesmo padrão de política e 
financiamento. Os relatos dos cronistas como Gomara, além de Carbajal e Acuña 
tratando do descobrimento do rio Amazonas, por exemplo, destacam o preparo 
das viagens de Pizarro/Orellana e de Urzua/Aguirre a quantidade de nativos 
ocupados nas expedições que permitem evidenciar esse padrão vigente desde 1498 
no governo dos Reis Católicos118.

Parece razoável que a colonização da Amazônia brasileira, na época de for-
mação de seu território, no início do período colonial, tenha tido consenso entre os 
historiadores e cronistas à época como uma etapa da descoberta espanhola da foz 
do Rio Amazonas. O “achamento”119, como se convencionou chamar aos descobri-
mentos e contatos com os nativos para a exploração europeia das terras na Améri-
ca, havia se iniciado com a chegada de Colombo e as explorações que fez pela Terra 
118Essa política de expansão e conquista estimulava missões e aventureiros a descerem o Rio Ama-
zonas tentando construir rotas entre o Pacífico e o Atlântico ou descobrir riquezas. Discutindo a 
questão, tratando da descoberta do Brasil por Pinzon, Labrado (2004) diz que em 1498 os reis ca-
tólicos, surpreendidos e impacientes com a expansão e a descoberta de novas terras por Colombo, 
alteraram as Capitulaciones de 1492 e autorizaram novos empreendimentos náuticos com recursos 
privados próprios, como foi o de Pinzon, que chegou à costa brasileira em 1500. Essa discussão 
pode ter outras razões, considerando-se a documentação das relações dos reis com Colombo. Diá-
rios da Descoberta da América: carta do Almirante [Colombo] aos reis católicos, (Faerman, 2003, 
p. 139-155).  
119Como se verá, trata-se da expansão das viagens de Colombo, rumo ao sul, considerando-se que, 
em 1498, o Almirante genovês havia ultrapassado a linha do Equador, chegando a Terra Firme.
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Firme indicavam um imenso continente descoberto e não Cathai ou Chipango, 
como acreditava que fosse. Como se disse, Juan de la Cosa estivera com a esquadra 
de Ojeda e Vespúcio, tendo elaborado um mapa da costa brasileira, em 1500.

A esquadra estava composta com grande parte da família Pinzon quando 
chegou à foz do grande Rio Amazonas, depois de percorrer o litoral do nordeste 
brasileiro120 onde aportara após um temporal oceânico. Isso entendido, e possível 
dizer que o Rio Amazonas e a região banhada por ele, bem como alguns de seus 
afluentes e formadores, ao longo do século XVI, estivessem submetidos à política 
de expansão colonial de Espanha, apesar de estar o território, em parte, dentro dos 
limites negociados em Tordesilhas, em 1494, entre castelhanos e portugueses, e à 
época os espanhóis estarem pouco preocupados com os recursos naturais encon-
trados na região, baseados em geral em recursos florestais. 

É bastante conhecida a participação da família Pinzon na viagem em que 
Colombo descobriu as ilhas do Caribe e os objetivos dos “Pinzones”, como 
eram chamados aqueles navegantes, parecem ter diferenças com os do navegador 
genovês. Também se mencionaram as alterações de legislação estabelecidas a partir 
de 1498, relacionadas à incursão dos espanhóis pelas terras do Ocidente. Assim, a 
viagem feita por Vicente Yañez Pinzon, comandante da caravela Nina, continha 
os dois elementos: um empreendimento autofinanciado e familiar, contando com 
quatro naus121, e o conhecimento superficial adquirido na viagem de Colombo (LA-
BRADO, 2003, p. 171-941). 

Esse feito está descrito em diferentes textos espanhóis e portugueses mas 
mereceram destaque em GÓMARA (2003); ACUÑA, 1641; alguns referidos por 

120Documentos portugueses de século XVIII, referindo-se à original chegada de europeus ao Ma-
ranõn, informam que esse privilégio foi de Vicente Yañez Pinzon, que navegava pela costa brasileira 
naquele ano em busca de novas terras. Nessa perspectiva, Southey (1862, T1) traz a mesma informa-
ção e detalha o contato, pela descrição de Gomara e Herrera, cronistas do reino castelhano. 
121“En 1498, la Corona, impaciente por potenciar la colonización de las Indias, decide permitir a 
particulares que realicen viajes de descubrimiento” (LABRADO, 2003, p. 171-941).
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Southey (1862, TI), que considerava os textos de Herrera122 e Gomara123, cronistas 
espanhóis do períodos citados na “História do Brazil” , publicado em 1862 pelo 
autor inglês. Diz ele que a esquadra de quatro naus que atravessou o oceano em 
treze dias, em meio a uma tempestade, teria feito uma proeza inédita e curiosa. Essa 
frota teria aportado em Pernambuco e, depois de navegar a esmo pela costa nor-
destina124, alcançou os atuais Rio Grande do Norte e Ceará, onde estacionou para 
reabastecimento, criando conflitos com os nativos. 

Avaliaria Acuña (1641), quase um século e meio depois do ocorrido, que “Vi-
cente Yáñez conoció cuán diferente cosa es pelear que timonear”125. No conflito 
em que “peleou Pinzon” no início de 1500, morreram pelo menos oito espanhóis 
que haviam descido para explorar a região e foram abatidos pelos índios na costa 
potiguar. Houve, naturalmente, alguns feridos, sem que Southey ou suas referên-
cias informassem o destino dos nativos. Depois desses acontecimentos, a armada 
espanhola alcançou um Mar Dulce, onde novamente aportou e se abasteceu com 
água e alimentos, sob o olhar complacente dos índios locais que, na sua curiosidade, 
dispuseram-se a auxiliar no transporte e informações sobre os recursos regionais. 
Diz Southey (1862, T. 1): 

Continuando a navegar ao correr da costa depois d’esta nao encontro, 
chegarão ao que chamarão um mar de água doce, e alli encherão as 
pipas. Explicarão elles o fenômeno [do gosto das águas: Mar Doce], 
suppondo que a impetuosa corrente de muitas águas, descendo dos 
montes, adoçava o Oceano; achavão-se então, como depois desco-

122HERRERA, ANTONIO DE. historia general de las indias ocidentales e dé los hechos de los 
castellanos en las illas y tierra firme del Mar Océano. Digitized by the Internet Archive in 2011, with 
funding from Research Library, The Getty Research Institute;
123GÓMARA, Francisco L. de Historia General de las Indias, Biblioteca Virtual Universal, 2003;
124Os conhecimentos náuticos dos espanhóis, até então, eram apenas no hemisfério norte. A nave-
gação pelo hemisfério sul, em face da ausência de mapas e das constelações conhecidas naquela par-
te do globo terrestre, era uma aventura. Nos relatos feitos por pessoas que viajaram na companhia 
de Pinzon se assustavam com a ausência da estrela polar e o aparecimento de novas constelações 
quando ultrapassado o Equador.
125“Vicente Y. Pinzon soube quanta diferença há entre lutar e comandar uma embarcação”.
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brirão, na foz do grande rio depois dicto Maranhão126, Amazonas e 
Orellana” (SOUTHEY, 1862, T1, p. 10).

Nos termos de Southey (1862, T. 1), a utilidade daquele espaço que esta-
va sendo descoberto e explorado pelos espanhóis era servir como base para o 
abastecimento que lhes proporcionou água e víveres para continuar a viagem de 
exploração acompanhando a costa. De certa maneira, estranharam a tranquilidade 
daqueles nativos, considerando-os calmos e complacentes se comparados aos ín-
dios que os combateram no nordeste. Assim, ali, tomaram da água necessária ao 
abastecimento da frota e coletaram lenha e alimentos para continuar a viagem. Mas, 
o acontecimento anterior, no nordeste, tornara-os mais cautelosos. Essa cautela, de 
certo modo, conflitava com a complacência dos nativos, que notavam insegurança 
nos espanhóis. Ansiosos por encontrar metais e outras riquezas naturais, exigiam 
dos índios informações relacionadas à sua existência ou evidências que os levassem 
às lavras ou catas de ouro ou prata.  

As crônicas oficiais, publicadas nos anos finais do século XVI, por Herrera 
e Gomara, e citadas pelo autor inglês, diziam dessa complacência nativa que ca-
racterizaria os locais ao longo do período colonial. Explicariam, de certa forma, a 
mudança de hábitos em relação aos espanhóis e portugueses e o comportamento 
covarde e traiçoeiro que esses colonizadores passaram a ter desde aquele início: 

os habitantes os receberão hospitaleiros e confiados, ao que 
Pinzon retribuiu vilmente, apoderando-se, por não achar outra 
mercadoria [de valor], de trinta d’estes homens inoffensivos e 
levando-os d’onde os achara livres para vendel-os onde fossem 
escravos (SOUTHEY, 1862, p. 11, T. 1).

Impressionava, entretanto, aos viajantes os fenômenos físicos das águas, 
como o som da pororoca, e a exuberância natural da floresta, ou a impetuosidade 

126“A origem do nome Maranhão tem sido objeto de discussão: “o Padre Manoel Rodriguez suppoz 
que vinha das muitas maranhas ou embustes alli praticadas por um celebre Lopo de Aguiar. Mais 
tarde foi el’e buscar a etymologia às palavras mara (amarga) e não, como quem dissesse que as águas 
d’aquelle mar não são amargas. O nome encontra-se na narração mais antiga das viagens de Pin-
zon, e era provavelmente o de alguém que fazia parte da expedição, talvez do primeiro que provou 
aquellas águas, ou descobriu que erão d’um rio. O Padre Vieira considera a palavra como aumenta-
tivo de mar. Por isso, diz ele, os naturaes lhe chamarão Pará, e os Portuguezes Maranhão, que tudo 
quer dizer mar e mar grande (Sermões, t. III, p. 409)” (SOUTHEY, 1862, p. 10).
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dos rios imensos e caudalosos. Porém, o fenômeno da pororoca mereceu ser des-
crito no diário de bordo do navegador e levado à crônica dos autores reais. Obser-
vada na confluência do rio Araguari com o Amazonas, a pororoca, dizia Pinzon, 
ser assemelhada ao fenômeno visto por Colombo, no Meary. Portanto, tratava-se 
de um fenômeno amazônico pelas dimensões e ruído; sendo assim desconhecido 
da maioria dos espanhóis embarcados, o fenômeno fluvial espantava e assustava: 
“o conflicto da sua velocíssima torrente com as águas, que sobem do mar, ocasiona 
um estrondo, que se pode ouvir de mui grande distancia. E a isto que os naturaes 
chamão pororoca127”. 

Testemunhas da viagem, em seu natural deslumbramento com o porte das 
árvores, o volume das águas, o inusitado do exuberante cenário e o possível valor 
da terra descoberta, era necessário levar provas à Espanha128, onde se avaliariam 
os achados. Levaram amostras de canela, de gengibre de qualidade inferior, cuja 
explicação era a circunstância de terem sido colhidos antes de inteiramente amadu-
recidos e sob o calor do sol. Também canafístula129, ainda não madura, mas de boa 
qualidade, cujo uso contra as febres intermitentes era comum. Levaram uma espé-
cie de goma anima130, então reputada como remédio contra constipações e dores 
de cabeça, mas que se prestava a colar papel, e eventualmente, substituindo a goma 
arábica  (SOUTHEY, 1862, p.10/11, T1).

127Trata-se de grande onda de alguns metros de altura que ocorre, em certas épocas, em rios muito 
volumosos, especialmente no Amazonas, perto da sua foz, e que destrói tudo que encontra à sua 
passagem, causando grande estrondo e formando atrás de si ondas menores. O fenômeno parece 
em extinção no ano de 2015, em função do assoreamento que ocorreu depois do grande desflores-
tamento e plantio agropecuário. Com isso, a “torrente d’água” passou a ser freada.
128Gómara (2003) quantifica: “trajeron hasta veinte esclavos, tres mil libras de brasil y sándalo, 
muchos juncos de los preciados, mucho anime blanco, cortezas de ciertos árboles que parecía 
canela, y un cuero de aquel animal que mete los hijos en el pecho; y contaban por gran cosa haber 
visto árbol que no le abrazaran diez y seis hombres.”
129Esta era uma designação comum às árvores e arbustos dos gêneros Cassia, Senna e Peltophorum, da 
família das leguminosas, subfamília cesalpinoídea, geradora de boa madeira, com flores amarelas em 
inflorescências vistosas, com arbusto de até 20 metros (C. grandis), de flores róseas, ou raramente 
esbranquiçadas, e frutos lenhosos, nativa do Brasil (Amazônia) e muito cultivada como ornamental, 
para arborização urbana, pela madeira de qualidade e pelos usos medicinais da casca, raízes, folhas e 
polpa do fruto; jeneúna, marima (HOUAISS eletrônico). 
130Provavelmente de mandioca.
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Algumas pedras, que se julgava serem topázios e sândalo, foram guardadas. 
Fizeram, finalmente, um grande carregamento de pau brasil a ser comercializado 
pelos custos da viagem. Pelo exótico, levaram um sarigue131 fêmea, apanhada viva 
com a sua cria, e que acabou morta a bordo na viagem, mas o corpo chegou bem 
conservado e pôde causar admiração a quantos o viram, “sendo remetido à Sevilha, 
e dali para Granada, onde o mostraram ao rei e à rainha” (SOUTHEY, 1862, p. 
14-15).

Havia outras impressões, menos prosaicas e de triste memória. Levavam pre-
sos alguns nativos. Não seria a primeira escravidão com nativos, pois Colombo dera 
o exemplo anteriormente e Pinzon fora testemunha. Mas, o que mais os impres-
sionava era saber da sua antropofagia. Essa memória, adquirida da experiência do 
conflito com os índios durante a navegação pelo nordeste e no qual houve marujos 
devorados pelos nativos, impressionava os espanhóis. Mas do episódio, comentou 
Southey (1862), o que impressionava os índios era o fato de os navegantes os ma-
tarem, sem nenhum motivo ou utilidade. Afinal, os antropófagos, ao devorarem os 
inimigos, após o combate, julgavam incorporar sua força e coragem. 

Portanto, essas informações denotam que, mesmo antes de se iniciar a ex-
pansão portuguesa no continente americano, no século XVI, grosso modo, os 
espanhóis, a partir de 1499, haviam iniciado uma história encoberta pela imensa 
geografia fluvial amazônica, cuja exuberância é marcante e chamou a atenção para 
aquele rio que Vicente Yañez Pinzon batizou como “Santa Maria do Mar Doce”, 
descrevendo-a132 inicialmente. No retorno de Pinzon à Espanha, os Reis Católi-
cos, preocupados com as notícias que chegavam de Portugal133 e o andamento das 
conquistas castelhanas134, passaram a ter diversos cuidados com os navegadores 
beneficiários da nova política vigente. 

131Espécie de gambá.
132ACUÑA (1641); e SOUTHEY (1862).
133Principalmente pela viagem de Cabral, descobrindo a costa baiana e dando notícias ao rei do 
achado. 
134As viagens de Colombo além das ilhas do Caribe.
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Deriva desses cuidados o acordo de concessão das terras, ocorrido em 5 de 
setembro de 1501, semelhante ao ocorrido com as Capitulaciones de Colombo. 
Nomeavam Vicente Yanez também Capitão e Governador da região que descobri-
ra, entre o chamado cabo de Santa María de la Consolación e a foz do Amazonas. 
Concediam, como contribuição, a sexta parte de todos os produtos que se obtives-
sem naquelas terras, desde que voltasse a elas dentro de um ano, a partir daquela 
data, implicando isto em investimento. A título de recompensa mais imediata pelas 
descobertas e para estimular decididamente o navegante, no dia 8 de outubro de 
1501, Pinzón foi nomeado cavaleiro pelo rei Fernando, o Católico, na torre de Co-
mares de Alhambra, o novo Palácio Real de Granada, tomado aos mouros. 

A ata dessa nomeação está na versão original:

Primeramente, que por cuanto vos el dicho Bicente Yáñes Pin-
cón, vecino de la villa de Palos, por nuestro mandado e con 
nuestra licencia e facultad fuiste a vuestra costa e mansión con 
algunas personas e parientes e amigos vuestros, a descubrir en el 
mar océano a las partes de las Indias con cuatro navíos, adonde 
con el ayuda de Dios Nuestro Señor e con vuestra yndustria e 
trabajo e diligençia descobristes ciertas yslas e tierra firme, a 
las que posistes los nonbres siguientes: Santa María de la Con-
solación e Rostro Hermoso; e dende allí seguistes la costa que 
se corre al Norueste fasta el Río Grande que llamastes Santa 
María de la Mar Dulce; e por el mismo Norueste toda la tierra 
de luengo fasta el cabo de San Biçente, que es la misma tierra, 
donde por las descobrir e allar posistes vuestras personas a mu-
cho riesgo e peligro por nuestro servicio. e sufristes muchos 
trabajos e se vos recreció nuchas pérdidas e costas. E acatando 
el dicho seruicio que Nos fezistes e esperamos que nos hareys 
de aquí adelante, tenemos por bien e queremos que, en quanto 
nuestra merced e voluntad fuere, ayades e gozedes de las cosas 
que adelante en esta capitulación serán declaradas e contenidas.

Conviene a saber: en remuneración de los seruicios e gastos e 
los daños que se vos recrecieron en el dicho viaje, vos el dicho 
Bicente Yáñes, quanto nuestra merced e voluntad fuere, sea-
des nuestro Capitán e Governador de las dichas tierras de suso 
nonbradas, desde la dicha punta de Santa María de la Consola-
ción seguyendo la costa fasta Rostro Fermoso, e de allí toda la 
costa que se corre al Norueste hasta el dicho río que vos possis-
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tes nonbre Santa María de la Mar Dulce, con las yslas questán a 
la boca del dicho río, que se nonbra Mariatanbalo; el qual dicho 
oficio e cargo de Capitán e Governador podades vsar e exercer 
e vsedes e exercedes por vos o por quien vuestro poder oviere, 
con todas las cosas anexas e concernientes al dicho cargo, se-
gund que lo vsan e lo pueden e deven usar los otros nuestros 
capitanes e governadores de las semejantes yslas e tierra nueva-
mente descubiertas (LABRADO, 2003, p 79-80. ).

Entretanto, com os recursos financeiros abalados, Pinzon não podia, ou não 
quis, realizar nenhuma outra viagem para aquelas terras. Considerou que as ter-
ras descobertas poderiam estar dentro do espaço e possessão portuguesa pelo do 
Tratado de Tordesilhas e isso lhe ampliava o risco. Com o tempo teve a concessão 
anulada:

Yten, que si vos el dicho Bicente Yáñes Pincón quisierdes yr 
dentro de vn año, que se cuente del dia de la fecha desta capi-
tulaçión e asiento, con algund navío o navíos a las dichas yslas e 
tierras e nos a rescatar e traer qualquier cosa de ynterese e prou-
echo, que por el mismo viaje que fuerdes, sacando primeramen-
te para vos las costas que ovierdes fecho en los fletes e armasón 
del dicho primero viaje, que del ynterese que remaneciere aya-
mos e llevemos Nos la quinta parte e vos el dicho Bicente Yáñes 
las quatro quintas partes, con tanto que no podays traer esclavos 
ni esclavas algunas ni vayáys a las yslas ni tierra firme que hasta 
oy son descubiertas o se han de descobrir por nuestro mandado 
e con nuestra licencia, ni a las yslas e tierra firme del Serenísimo 
Rey de Portogal y Príncipe, nuestro muy caro e muy amado fijo, 
nin podades dellas traer ynterese ni provecho alguno, síno man-
tenimiento para la gente que llevardes, por vuestros dineros; e 
pasando el dicho año no podades gosar ni gozedes de lo conte-
nido en este dicho capítulo (LABRADO, 2003, p. 80).

Outros comerciantes, militares, religiosos, viajantes e seus acompanhantes 
continuavam a fazer viagens que não eram sempre informadas às autoridades espa-
nholas ou portuguesas.
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NOVOS OBJETIVOS DA ESPANHA 

Havia cautela à repressão em face dos conflitos em que estavam envolvidos 
os governantes locais a serviços das coroas europeias. Para tanto, a coroa baixava 
legislação severa que acabava gerando notícias que se relacionavam à existência de 
um El Dorado e de um país da Canela135. Isso justificava construir riquezas hipoté-
ticas e extraordinárias relacionadas à exuberância vegetal e às facilidades de trajeto 
para seu escoamento, já que poderiam chegar à Europa com lucros consideráveis, 
utilizando os grandes rios. Mas, faltavam informações e trabalho para que se reali-
zassem os devaneios. Tomavam liberdade dos índios para alcançar seus objetivos. 
Estes, escravizados, evadiam-se furtivamente, contando com a crítica e a cobertura 
dos padres. 

As viagens que se faziam eram, em geral, relatadas nas crônicas reais dos 
feitos espanhóis. Essas crônicas foram escritas depois da ascensão de Carlos I e 
permitiam a Gómara (2003, p. 11), cronista oficial da corte, ao abrir a História das 
Índias [de Castela] e compreender que “el mundo es uno, y no muchos, como algu-
nos filósofos pensaron”, dava razão, em parte, a Colombo. Mais tarde, se replicava 
a ideia de que o Brasil e o Peru fossem uma continuidade, isto é, de que haveria um 
único território. O cronista espanhol daqueles escritos apontava uma verdade desde 
os gregos, e aqui contada na terceira década das conquistas espanholas do século 
XVI, que o lado dos portugueses se estendia por uma continuidade mundial (COR-
TESÃO, 1958). As diversas missões e aventuras que sucederam a Pinzon na lógica 
da metrópole real castelhana, atenta a uma possível posição geopolítica, criaram 
uma ligação hipotética e bioceânica entre Pacífico e Atlântico.

A profusão de nativos, anunciada pelos padres das congregações que che-
gavam à América em seus relatos aos superiores europeus, ampliava em parte da 
metrópole o providencialismo que levasse à evangelização dos nativos e sua possí-
vel conversão ao cristianismo, com vistas ao processo mercantil vigente. Todavia, 
a política que se desenvolvia prenunciava a cobiça e a necessidade de mais ouro ou 
prata. Em consequência, os feitos de aventureiros e militares espanhóis, partici-
pantes das chamadas conquistas, estacionados no Peru, alegavam razões edênicas e 
135Southey (1862, p. 125, T1).
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busca de riquezas metálicas. Assim, extraindo informações dos nativos que indica-
vam a existência de um rei Dorado e o país da Canela, ambos na bacia do grande 
rio, ampliavam o desejo de riquezas e poder. Mantinha-se a questão geopolítica da 
expansão pelo rio, no leste da Cordilheira, na perspectiva relacionada à expansão 
do Peru para a selva onde haveria riquezas vegetais, reafirmava-se a possibilidade 
de se encontrar uma saída para o Atlântico, mas se acresciam com interesses dos 
aventureiros protegidos por uma política expansionista que dava vazão com um 
empreendedorismo autofinanciado. 

Ao discutir tal processo, Serna (2012) alerta que na política expansionista dos 
Reis Católicos, praticada no início do século XVI como se impôs desde as “Capitu-
laciones”, Colombo mantinha o “espírito providencialista”, mas que escondia um 
“olhar comercial em relação aos nativos”, transparecendo às autoridades reais pela 
extensão das terras descobertas grande responsabilidade em face dos investimentos 
a serem feitos para novas descobertas e conquistas. Tais investimentos caberiam à 
nova aristocracia e burguesia aventureira que surgia com a exploração das riquezas 
do Novo Mundo. Por outro lado, em face da situação de penúria na qual se encon-
travam os cofres reais136, os Reis Católicos abriam mão de assumir tal compromisso, 
como fizeram com Colombo e para o qual alugaram e arrendaram barcos e arma-
ram as primeiras viagens (SERNA, 2012).

Parece ter sido essa a orientação que estimulou as conquistas providenciais 
do México, da América Central, do Peru e de Potosí em relação aos nativos: con-
quistas ou explorações de rotas. Desse modo, muitos aventureiros se lançaram em 
da busca de riquezas pessoais que estimulariam militares e a pequena nobreza deca-
dente que se construiu a se apresentar como adelantados, além de familiares, como 
Gonçalo Pizarro que assumiu a Governança da Audiência de Quito e Orellana, 
partícipe da conquista do Peru, que se apresentaram como pioneiros comandantes 
de expedições. 

No caso do Rio Amazonas, o acesso pelos rios da cordilheira foi realizado 
em condições adversas em busca da terra do Dorado e da Canela. Relembrado que 
haviam saído da região de Quito e depois de alguns dias de marcha alcançaram 

136Depois da intensa guerra aos mouros e das imensas despesas e isenções assumidas desde então.
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os formadores do Solimões, provavelmente o Napo. As adversidades ambientais 
determinaram o retorno do governador Pizarro. Orellana, depois das grandes difi-
culdades na travessia dos Andes, continuou com a missão acompanhado do padre 
Carbajal, quando buscaram socorro para os doentes que ficaram com Pizarro, mas 
que resultou na expedição que casualmente alcançou a foz do rio e chegou ao 
Atlântico. Tratava-se, verdadeiramente, dos primeiros europeus a fazer a ligação 
entre o Pacífico e o Atlântico. Como homenagem, mas cumprindo a lei, o feito 
foi registrado entre 1540-1541, e por algum tempo o rio recebeu o nome de rio de 
Orellana em documentos espanhóis137. E em função da magnitude do evento, esse 
feito foi apresentado à corte espanhola e tratado com “pompa e circunstância”, 
tendo sido o Capitão Francisco Orellana beneficiado na forma da lei, recebendo 
comendas e títulos, como Governador da região conquistada. 

Assim, o batismo do rio, antes Santa Maria do Mar Dulce, se eclipsou e o fei-
to de Pinzon acabou esquecido (FAERMAN, 2013)138 por anos. Orellana retornaria 
meio século depois a receber as homenagens pelo descobrimento do grande rio. Os 
relatos feitos por ele próprio, e por Cristóbal de Carbajal, seu escrivão, contaram 
a viagem na corte de Carlos I e permitiram rebatizar o rio como das Amazonas139. 

Vinte anos depois, outra tentativa arriscada por outro governador e adelan-
tado se fez. Desta vez, foi Pedro de Urzua que trazia entre seus oficiais Lope de 
Aguirre. Como na descida anterior, a travessia dos Andes foi registrada em con-
dições adversas em função dos rios e das distâncias a serem ultrapassadas, o que 
acabou por criar irritações e cizânias entre os aventureiros, cuja consequência foi 
o assassinato do governador e seu imediato, levando Aguirre à chefia da missão.  
Esta contava com mais de mil pessoas viajando pelo imenso Rio Amazonas, além 
do grande contingente de animais destinados ao transporte e ao abate para a ali-
mentação, como era usual nas missões daquele porte. As desventuras no período 
137Não receberam as mesmas homenagens Pedro Urzua traído e assassinado por Lope de Aguirre, 
que fizeram a transposição incompleta do rio chegando ao Caribe depois de subir o Rio Negro até 
suas cabeceiras e descer o Orenoco.
138Também parece ter sido esquecida, ou ao menos mitigada, a importância de Pinzon na viagem de 
Colombo (FAERMAN, 2013, p.14). 
139Amplamente divulgada, criou-se uma lenda na qual havia na região uma tribo de guerreiras que 
combateram a expedição de Orellana; daí o nome tomado à mitologia grega.
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inicial, na travessia dos Andes e nos rios que desciam a cordilheira esgotaram o 
abastecimento e exigiram que alguns soldados comessem seu próprio calçado para 
mitigar a fome.

AS EXPEDIÇÕES DE QUITO E A DESCOBERTA DO RIO MADEIRA

Desde 1498, as expedições espanholas, ou conquistas como preferiam ser 
chamadas, passaram a ser privadas e com relativa autonomia140 e se expandiram 
com maior ousadia no novo Continente descoberto. Construíram, dessa forma, no 
século XVI, o “Império onde o sol nunca se punha”! ou “la expansión de Europa 
en todos los pueblos de la tierra” , manifestação dessas conquistas e dominação 
europeia sobre amplas áreas do mundo conhecido ou desconhecido.

Mapa 3 - Mapa El Grande rio de las Amazonas (1562)

O mapa de Diego de Gutierres é de 1562 e mostra o Rio Amazonas sinuo-
so como El Grand rio de las Amazonas141, certamente, decorrente do informe de 
Orellana, que concluiu em 1542 o trajeto.

140Havia uma legislação dúbia desde a fundação da Casa da Índia, em Sevilha, que passou a funcio-
nar como controladora daquelas ações de conquista. 
141Parece um equívoco da datação, pois à época não seria esse o nome do rio. 
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Como se disse anteriormente  saiu Gonçalo Pizarro de Quito e Francisco 
Orellana, provavelmente de Guayaquil, iniciando a transposição dos Andes jun-
tos. Na Cordilheira dos Andes, ocorreram terremotos, ventos velozes, nevascas, 
abatendo os viajantes, matando muitos índios e adoecendo grande parte dos sol-
dados. Resolveram, portanto, dividir a tropa para que Orellana buscasse socorro e 
alimentação descendo o rio que seguiam. Assim, Orellana desceu o rio Coca, com 
57 soldados e o padre Cristóbal de Carbajal (1541), que relatou a missão. Carbajal 
documentou a expedição e informou que “o Capitán” alcançou a Planície Amazô-
nica utilizando os rios que descem a Cordilheira, “muito velozes e turbulentos” em 
função do degelo e das neves eternas que passavam a descongelar ou degelar no 
verão. Criavam-se como rios imensos no planalto, cuja calmaria exasperante seria 
contrastada na planície. Porém, essa calma era quebrada por admoestações ocorri-
das em função dos eventuais gritos dos nativos, ou seus tambores em seu cotidiano, 
que chegavam àqueles invasores que desciam o rio. Os índios se assustavam com a 
grande quantidade de pessoas barbadas e vestidas que compunham as missões, em 
torno de sessenta soldados que se refugiavam em barcos.  

A perspectiva de Orellana, inicialmente, era encontrar socorro para os que 
haviam ficado com Gonçalo Pizarro; entretanto, havia a região do Dorado e do país 
da Canela a alcançar e os acontecimentos, certamente, alteraram o objetivo e possi-
bilitavam descobrir a ligação entre o Oceano Pacífico e o Atlântico, que poderia ser 
prioridade aos “conquistadores espanhóis”.  

As descrições feitas pelos cronistas enaltecendo a exuberância dos rios e rela-
tadas posteriormente encantavam a corte e os leitores europeus. Nessas descrições 
estava a descoberta do “Rio Grande” que se juntava ao Amazonas pela margem 
direita, depois de a expedição ter ultrapassado o Rio Negro pela margem esquerda. 

A descrição feita por Carbajal (1551) do atual Rio Madeira que adentra o Rio 
Amazonas pela sua margem direita não deixa dúvida quanto ao fato de ser o rio 
Cayari142 dos índios, por seu porte e volume d´água, e justificava o nome que lhe 
deram os espanhóis da expedição Orellana, nesse primeiro contato: o Rio Grande.

Em seu texto dizia o escrivão da expedição: 

142Riacho por onde descem os cajás.
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Este dia nos metimos em um monte y holgamos el seguinte, y 
outro dia prosseguimos nuestra viagem, y no habíamos andado 
quatro léguas quando vimos por la mano diestra entrar um mui 
grande y poderoso rio , tanto que era mayor que el que nosotros 
llevaba nos y portanto le ousemos Rio Grande143 (CARBAJAL, 
2010, p.20).

Nessa descrição, o escrivão de Orellana ficou mais atento ao volume daquele 
imenso fluxo d’água que adentrava ao Amazonas. Pouca atenção deu aos detalhes, 
das árvores e lenha flutuantes que chamariam a atenção de Acuña (1641) no século 
seguinte: os resíduos que carregava o rio, considerando a quantidade de galhos de 
árvores, madeira em toros e resíduos vegetais flutuantes no curso fluvial imenso. 
Esse aspecto justificava o nome que lhe davam os índios: Cayari, ou o riacho onde 
flutuam os Cajás144. No texto de Carbajal, os espanhóis passaram a dar o nome ge-
nérico de Rio Grande, semelhante a muitos outros.

Naquele século XVI, no mesmo descobrimento do rio das Amazonas, como 
o chamaram Carbajal e Orellana, ocorria o descobrimento pelos espanhóis do Rio 
Madeira. Mas havia outra preocupação ao longo do Rio Amazonas, consideran-
do-se a grande quantidade de aldeias e povoados, enfim de “pueblos”. Eram de 
todo porte, grandes e pequenos, cujas populações ribeirinhas se manifestavam à 
proximidade daqueles viajantes com gritos e saudações, ou simplesmente fincando 
postes com cabeças cortadas de macacos ou de humanos.

Isso foi demonstrado ao longo de todo o Rio Amazonas, mas excepcional-
mente entre os rios Negro e Grande (Madeira), no relato de um conflito ao entar-
decer, em um povoado pequeno, na véspera de Corpus Christi, em 07 de junho de 
1551, quando os índios, retornando de sua lida145, encontram os espanhóis em suas 
casas “holgando” com suas mulheres, por ser véspera de feriado cristão. Segundo 

143Após 4 léguas [aproximadamente 30 km] vimos na mão direita entrar um grande e poderoso rio, 
tanto que era maior que aquele que seguíamos e por ser tão grande lhes pusemos o nome Rio Gran-
de. Depois vimos umas colinas, na mão contrária.
144O cajá, cajá-manga, é o fruto da cajazeira ou, como na amazonas, Teperebá, que identifica árvores 
de 25 m de altura, cujos frutos alimentam animais silvestres.
145Essa população pescava e secava pescado para trocar no interior da região.
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o escrivão, os nativos se revoltaram e houve luta na qual feriram 28 brancos146, 
estes tratados pelo padre Carbajal que, além de escrivão, era enfermeiro e médico 
da missão e, eventualmente, soldado. Os feridos que folgavam fugiram para seus 
bergantins para curar as feridas. O “Capitán conhecedor das coisas dos índios”, 
anteriormente, quando os soldados pediram folga, resistiu à liberação, alertando-os 
dos possíveis perigos que corriam na “comarca”, podendo trazer-lhes, como trou-
xeram, com as consequências previstas. 

Assim, é possível marcar o dia 09 de junho de 1551 como data da descoberta 
pelos europeus (espanhóis) do rio Cayari, como chamavam os nativos ao Rio Gran-
de, nome de batismo dado pela missão Orellana. No século seguinte, recebeu o 
nome de rio das Madeiras, quando passou por aquele mesmo local Pedro Teixeira, 
fazendo o sentido inverso147.

Na continuação da navegação nos bergantins, apareceram mais povoados nas 
margens do Rio Amazonas. A navegação que fazia a missão, depois do Rio Grande, 
continuou e dois dias depois da barra do rio encontrou vários povoados naquela 
posição, alguns com aproximadamente 5.000 índios, o que parece um exagero, nos 
quais os nativos se esconderam e se prepararam para uma emboscada: “Descon-
fiado o “Capitan” recomendou que fôssemos ao largo dessa aldeia” (CARBAJAL, 
2010, p.20). Depois de meia légua, havia outro grande povoado nas margens, cujo 
armamento estava exposto, demonstrando a irritação dos índios com os visitantes 
e não recomendando aproximação. No comentário de Carvajal (1551, p. 20) havia 
um lamento: “nesta terra temperada e de boa disposição: não paramos, pois não 
sabíamos o tratamento que iriamos receber”. 

Outras formas mais agressivas de expor repulsa aos intrusos de todas as con-
dições e nações podiam ocorrer. Em uma das aldeias nas margens do Amazonas 
ou seus igarapés, havia cabeças de inimigo cortadas e espetadas em pelourinhos, 
como uma forma de espantar visitantes inoportunos. Com todos esses percalços e 
temores, Orellana chegaria ao Oceano Atlântico, depois de ultrapassar dificuldades 
e embates com nativos.

146Mais da metade dos soldados.
147Sobre essa missão, o capítulo seguinte mostra como os portugueses deram novo nome ao rio.
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Resumindo é preciso enfatizar e registrar que este feito permitiu realizar pela 
primeira vez a rota através da Amazônia ligando os Oceanos Pacífico e Atlântico. 
Também naquela expedição ocorreu o reconhecimento de Rio Grande, que os 
portugueses, quase um século depois, chamariam das Madeiras, como um feito 
inusitado e pioneiro, apesar do errático do qual se recobriam ambos os eventos.

A conclusão da aventura é que se salvaram ambos os comandantes, mas que 
não mais se viram, mantendo-se ambos em distantes locais. Pizarro voltou a Quito, 
envolveu-se em conflitos pelo poder e depois buscou fortuna, sem sucesso. Quan-
do a lei passou a ser imposta no Peru, com os governantes reais enviados de Espa-
nha, houve execuções e deportações para a metrópole. A imprudência e crueldade 
da qual se revestiu a expedição observaram-se nas marcas dos nativos que ficaram. 

Orellana, ao chegar em seu retorno das conquistas, recebeu títulos e benesses 
aristocráticas pelos feitos e conclusão da expedição, sendo nomeado governador 
das terras descobertas, onde nunca se empossou. Nessa tentativa de cumprir a lei 
espanhola, procurou voltar à América em busca de fortuna, soçobrando barcos e 
não a alcançando. Morreu desgraçadamente. 

Os objetivos originais míticos, relacionados ao El Dorado e ao País da Ca-
nela, foram sonhos acalentados por diversas outras missões e publicações espa-
nholas e de outras nacionalidades. Mas esses objetivos, se os havia como realidade, 
mantiveram-se os nativos com seus segredos guardados. Na busca de novas e mais 
informações sobre rotas para alcançar as riquezas naturais existentes, considerando 
seu potencial hipoteticamente escondido na mata, ou nas bacias dos afluentes dos 
rios, como parte daquele imaginário edênico, os colonos espanhóis, alemães, holan-
deses, ingleses e franceses mantiveram o tratamento cruel aos nativos e esses, por 
sua vez, contavam muito mais do que na realidade continha a região. Consideravam 
os colonos e militares espanhóis que índios, por conhecerem os locais e as riquezas, 
supostamente existentes, deveriam dispor do seu conhecimento em favor da cobiça 
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europeia148. Não era bem assim. Naturalmente, usavam sua esperteza e cuidados 
com aqueles cruéis conquistadores. 

O mapa que se segue mostra a provável viagem realizada por Orellana e 
descrita por Carbajal, desde Quito em 1541. Identificam-se também outras datas 
prováveis da viagem e seus pontos onde aportou a expedição ou se verificou algum 
importante acidente geográfico, como ocorreu com o rio Grande, depois chamado 
Grande.

Mapa 4 - Viagem realizada por Orellana 

   

O rio Madeira está marcado, como sendo alcançado no feriado de Corpus 
Cristi, dia 08 de junho, no dia 24 de junho haveria a batalha com as Amazonas. 
Também se destacam os povos e alguns domínios de nações indígenas, como o 
povo dos bobos149 entre o Purus e o Madeira. 

OS CONFLITOS ENTRE CONQUISTADORES E ÍNDIOS 

A história da convivência entre índios e brancos barbados, cuja barba gene-
ralizava os colonizadores – portugueses, espanhóis, holandeses e franceses – com 
a chegada dos viajantes, fazia correr uma espécie de alerta geral para a chegada da-

148É possível pensar que, inicialmente, os nativos não avaliassem a importância das riquezas. Enten-
dendo o ouro por seu valor simbólico associado ao sol e brilho. Com o tempo e a crueldade imposta, 
verificaram de um valor de troca e acabaram construindo histórias e, principalmente, lendas que 
ampliavam esses objetivos a serem alcançados.
149Sobre essa citação, Porro (1992) diz “logo acima da foz do Purus, a duas léguas de extensão (cerca 
de 5 km pelas léguas reduzidas de Carvajal) e foi chamado “dos bobos” numa cínica apreciação da 
docilidade dos indígenas”. Porro,(1992, p.185)
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queles migrantes às povoações. Os relatos referindo-se às populações que moravam 
nos povoados nas margens dos rios mostram que os índios ficavam em estado de 
defesa, esperando os aventureiros e conquistadores espanhóis sob o comando de 
Orellana e depois Urzua. O fato foi lembrado por muitos anos pelos índios. Esse 
mal estava na raiz da colonização espanhola, iniciada por Colombo, cujo nome está 
ligado, desde o início, ao comércio de escravos no século XV, quando o providen-
cialismo era vigente e nativos eram vendidos em Sevilha.  

No caso de Orellana, podem-se citar registros de Carbajal (2010) na região 
entre o Rio Negro e o Rio Madeira que revelam abusos contra as famílias dos nati-
vos, mitigados por Carbajal. Entretanto, o objetivo daquela missão para alcançar o 
Atlântico foi cumprido e não havia como aprisionar índios ou torná-los escravos. 
Isso só viria a ocorrer com os portugueses na região, no século seguinte. Ao longo 
da viagem, Carbajal deixou claro que os espanhóis não deixaram de usar fogo, ar-
mas, canhões e outros apetrechos para assustar e causar tortura para extrair, à força, 
informações dos nativos quando se tratava de alimentação. Ainda que assim fosse, 
não são desconhecidas as intenções de busca das riquezas vegetais e de ouro por 
aquelas expedições. Assim, os principais tesouros ocorriam com base nas informa-
ções dos caminhos, das trilhas e das rotas até locais sagrados, onde cultuavam seus 
deuses, construíam altares e faziam cultos, geralmente, adornados com metais dou-
rados ou prateados. Muitas vezes, alegavam os colonizadores que faziam isso em 
nome da fé cristã e por isso destruíam os deuses e altares. Em seu lugar, colocavam 
cruzes e imagens de sua crença, o que revoltava os nativos. 

Podiam, entretanto, estar em busca de identificar depósitos de alimentos, 
como garantia de sua manutenção e suprimento, como expedições dessa natureza 
faziam. Para os conquistadores, em algumas ocasiões, era essencial à sua sobrevi-
vência buscar abastecimento e a violência criava condições de atingir seus objetivos. 
Muitas vezes, esses momentos foram registrados, por religiosos, militares ou cro-
nistas que discordavam do comportamento agressivo em busca daquelas possíveis 
prospecções ou explorações. O medo era a marca desses momentos. Na viagem de 
Orellana, por exemplo, relatada por Carbajal (2010), há descrições desse tratamento 
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que revelam acontecimentos dessa natureza, quando se fazia aquela pioneira via-
gem, pela região do Rio Amazonas: 

[...] visto el Capitán [Orellana] que no se querían rendir y que 
nos habían hecho daño y herido algunos de nuestros compañe-
ros, mando poner fuego a las casa donde estaban los indios, y 
así salieron de ellas y huyeron y hubo lugar de recoger comida, 
que en este pueblo, loado Nuestro Señor, no faltó, porque había 
muchas tortugas de las ya dichas y muchos pavos y papagayos y 
mui gran abundancia, pues pan y maíz de esto no se describe, y 
salimos de aquí y luego nos fuimos a una isla a descansar e gozar 
de lo que habíamos tomado.

Note-se o relato indica que houvera luta e certa insistência naquela demanda: 
“não queriam se render”. Revela mais que aquela ação ocorrera por diversas vezes, 
pois os nativos, segundo o autor, “não tinham lhes feito dano ou ferimento”. Insis-
tiam na liberação do abastecimento, para que prosseguissem viagem, e deveria ser 
para um grande número de consumidores, portanto desguarnecendo os nativos de 
suas provisões. 

O comportamento dos aventureiros não era pioneiro. Os relatos mostram, 
em geral, missões oficiais, mas era possível encontrar comerciantes, mesmo naquela 
época, vagando pelos rios com suas mercadorias acionadas pelo braço de escravos 
índios ou negros. Assim, as notícias do comportamento daquela expedição chega-
vam antes dela. E a crueldade seria cotidiana, corriqueira e inesquecível naquela 
selva “sem lei e sem rei”. 

Na continuidade do relato, dizia Carbajal que “alguns de nossos companhei-
ros mandaram pôr fogo nas casas onde estavam os índios” e estes “assim saíram 
delas” tangidos pelo fogo; por meio de tal recurso, os exploradores conseguiam a 
comida que desejavam. Desse modo, com esses argumentos cruéis se fez a expan-
são espanhola na Amazônia e depois a portuguesa, como preâmbulo da coloniza-
ção. 

As notícias da crueldade praticada pelos espanhóis continuaram a manter os 
nativos em fuga. Por sua vez, o governo espanhol impunha limites, em geral desres-
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peitados, ampliando as migrações dos povos nativos, e com isso aumentava a falta 
de trabalhadores, que se recolhiam para o interior da mata. 

Anos mais tarde, na expedição de Pedro Teixeira, Acuña (1641) se informa-
va de que esse temor nativo ocorria na relação também aos portugueses, pois os 
índios, de alguma maneira, trocavam informações sobre aqueles inimigos, todos 
europeus, insurgindo-se contra eles. Havia, evidentemente, de maneira ilícita, mas 
constante, uma escravização dos índios, o que lhes criava medo daqueles homens 
vestidos. Há uma citação de Acuña, tratando-se da sua observação na época dessa 
expedição, que levava em conta um fato que não parecia isolado e teria ocorrido 
na barra do rio Tapajós, quando chefes das tribos dos índios foram submetidos 
e transformados em reféns para que se apresentassem 2.000 mil nativos a serem 
transformados em escravos, apesar das armas defensivas que estes usavam, com 
venenos nas pontas, de alguma maneira, neutralizadas.

Enfim, Orellana e alguns de seus companheiros alcançaram o Atlântico e 
depois conseguiram contar suas aventuras, em versões próprias e certamente su-
avizadas, à corte de Carlos I, ou V da Alemanha e Holanda, com “pompa e cir-
cunstância”, tendo sido agraciados, como era usual, como Governador pelas terras 
descobertas e onde fariam “a cristianização daquele povo bárbaro”. Retornaria, por 
sua conta, em função dos prêmios que recebeu, às terras da Amazônia que recebera 
do rei, com quatro caravelas, que não chegaram a aportar na região de destino, por 
cauda dos temporais e destruição dos barcos. Por algum tempo, chamou-se ao atual 
Rio Amazonas de “rio de Orellana”, mas a homenagem não se fez ao descobridor 
da rota do rio, que batizou os grandes rios como o Negro e o Madeira, mas às hi-
potéticas guerreiras, chamando-o rio das Amazonas. 

Cumpria-se a legislação à época, com a entrega de comendas e honrarias 
propostas na política vigente, bem como a entrega do domínio das terras e índios a 
cristianizar, como se isso fosse suficiente como colonização. Espaço de que não se 
sabia a dimensão a conquistar. População deque não se conheciam ou reconheciam 
a cultura, religião e fé, tentando-se impor um Deus católico, sob pena de ser sub-
metida à Inquisição, que tornara hereges os mouros e judeus.
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Não seria o último dos espanhóis, ou expedição com esses objetivos naquela 
região. A História marcaria outros espanhóis e outras expedições como conquista-
dores vinte anos depois, com os mesmo objetivos, maiores e mais organizadas, mas 
com problemas tão sérios como os que haviam ocorrido com os anteriores.

A segunda missão era similar e comandada pelo Governador à época, Pedro 
de Urzua (1560-1561), contando na esquadra com militares e aventureiros, confor-
me o padrão usual, que acompanhavam as expedições em busca de ouro e canela. 
O clima naturalmente era de desconfiança e traição, como fora a conquista do Peru 
e dos governos dos quais participaram os que faziam a viagem em busca de riqueza. 
Também usual era enganar uns aos outros, e a rapidez em conseguir autorização 
para feitos era sempre um fato a considerar. 

Na busca do Dorado, desviaram-se da rota do Amazonas e certamente era a 
razão primeira do assassinato do comandante Urzua ao longo da viagem por Lope 
Aguirre, que conseguiu sublevar os participantes daquela expedição, próximo de 
onde é Manacapuru-AM. Subiram o Rio Negro, como caminho rápido para chegar 
ao Mar Oceano, desviando-se, portanto, do contato com o Rio Madeira, diferente-
mente do trajeto de Orellana. Subindo o Rio Negro, chegaram ao canal Cassiquiare, 
desceram o Orenoco e de lá alcançaram a ilha Margarita, no Atlântico.

A EXPEDIÇÃO DE PEDRO URZUA E LOPE DE AGUIRRE

Outra expedição, na mesma direção e com objetivos semelhantes, foi a de 
Pedro Arzua ou Urzua. Ocorreu quase 20 anos depois e partiu de Quito, em 26 de 
setembro de 1560, em busca do mesmo El Dorado que atraiu Gonzalo Pizarro ao 
rio das amazonas. Nessa expedição, Urzua contava com 370 soldados e 500 escra-
vos índios e alguns negros. 

As notícias que haviam chegado à capital do Peru, do infortúnio de Pizarro 
e da glória de Orellana, eram da existência de um país do ouro, o El Dorado, onde 
o rei era todo de ouro, e que não fora alcançado. Sobre aquele evento, dizia Pizarro 
que Orellana era um traidor que o abandonou na Cordilheira.
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No início de 1559, Pedro de Urzua era então o governador espanhol do 
Peru e estava informado, como se dizia, de que para alcançar o El Dorado era ne-
cessário navegar e passar algum tempo nessa atividade de navegação. Para tanto, 
era imperativo que houvesse abastecimento e barcos apropriados, nos quais fica-
riam os expedicionários em função da distância e do tempo de viagem. Note-se 
que esses barcos seriam transportados até os córregos que nasciam nos Andes e, 
praticamente, deveriam fazer a transposição da Cordilheira. Assim, passou reunir 
carpinteiros, calafetadores e outros oficiais para construir navios que juntou aos 
25 que havia disponíveis, além de 12 escravos carpinteiros que preparavam os 
petrechos, armas e ferramentas e com os quais se permitiria fazer a travessia. Mas 
havia sempre mais financiamentos a serem tomados para aumentar o número 
de soldados e produzir pólvora, preparar chumbo e arcabuzes e outras armas e 
munições, além de cavalos para aquela jornada, com a possível guerra aos nativos.

Pronta a armada, identificado o trajeto, reacendia-se no imaginário o Dou-
rado. A crueldade praticada pelos espanhóis na missão de Pizarro e Orellana, di-
vulgada entre as tribos e nações das margens dos rios por onde passava a missão 
de Orsúa e antecipando-se a ela, provocava medo e fuga dos índios para o interior 
da mata. 

Repisavam-se, em 1559, as dificuldades pelas quais passaram Orellana e 
Pizarro, considerando-se o Rio Napo, que depois de longa distância alcança o 
Solimões e o Marañon até o Rio Negro. Não chega ao Amazonas, pois sobe o 
Rio Negro e não alcança do Rio Madeira, pois seguindo esse trajeto ascendente, 
chegará ao canal de Cassiquiare, que dá acesso ao Rio Orenoco. Nessas cabecei-
ras, tomou o fluxo de descida chegando ao mar do Caribe, em 1561. Era uma 
nova rota.  

As lendas diziam, e Acuña (1641) repetia objetivamente o esforço espa-
nhol, que naquela região haveria ouro em grande volume e um cacique se vestia 
de ouro, chamando assim a atenção para a região do Dourado. Entretanto, mes-
mo com a crueldade praticada por Aguirre e os espanhóis, esse objetivo não foi 
alcançado. Nas calmarias da planície, a fome e o desespero levaram a motins, em 
um dos quais Aguirre assassinou Urzua. Denunciado, Aguirre foi julgado por 
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tribunais coloniais e logo condenado. Assim, essa expedição não alcança o Rio 
Grande ou das Madeiras. Ao abandonar o Rio Solimões e adentrar o afluente, Rio 
Negro, desviava-se da rota que fizera Orellana e Carbajal, vinte anos antes. 
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CAPÍTULO 3
CONQUISTA PORTUGUESA DA AMAZÔNIA 

A expansão portuguesa para além da Europa ocorreu no Atlântico, a partir 
do século XV, sob os auspícios da Ordem de Cristo, cujos grão-mestres faziam par-
te da nobreza real, aceita pela burguesia, à qual se incorporavam judeus e cristãos 
novos como personagens no vasto universo social que se ocupara com as con-
quistas daquele período. Dessa forma, Boxer (2002) entendeu aquele marco como 
início do período de formação do Império Marítimo Português. Outros autores 
também entenderam que havia um amplo sentimento de mudanças ocupando o 
país, mas que se configuravam principalmente nas cidades do litoral, onde a ativi-
dade econômica era mais intensa e passava a incorporar o comércio internacional 
com a entrada de mercadorias africanas e a ocupação era constituída por feitorias, 
pouco mais que casas fortificadas e, eventualmente, paliçadas (AZEVEDO, 1978).

Havia ainda, naquele período, a produção de açúcar nas Ilhas da Madeira e 
Açores; o domínio português da tecnologia de sua produção permitiria que pas-
sasse a ser fabricado com apoio de financiadores das casas comerciais alemãs e 
italianas em outras regiões, em geral, com apoio das representações em Bruges e 
Antuérpia cuja geração das condições de se estabelecer uma maior colonização nas 
ilhas do Atlântico era acatada na metrópole (AZEVEDO, 1978).

Nesse processo de crescimento, havia uma paradoxal contradição relacio-
nada aos objetivos aos quais se propunha aquela expansão da colonização iniciada 
nos anos trinta do século XVI. Na perspectiva de serem a nação portuguesa e seus 
reinos instalados como um negócio com lucros, havia necessidade de continuamen-
te se fazerem descobrimentos e conquistas, como chamariam os espanhóis, onde 
houvesse mão de obra e terras. Mas isso não se confirmava no processo. O aumen-
to que acontecia nas costas africanas e nas Índias podia ser considerado “a ruína 
das finanças do reino”, ou seja, conforme se aumentavam as conquistas, também 
crescia o endividamento real, pois as retribuições pelos eventos implicavam entrega 
de comendas aos seus participantes, como se fazia desde as seminais conquistas, 
feitas aos mouros, que levaram as doações aos Templários, agora protegidos reais, 
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como Ordem de Cristo. Por outro lado, abertas as rotas e instaladas as feitorias, em 
função das questões práticas que envolviam, passavam a ser administradas pelos 
comerciantes, a recém-criada burguesia nacional, com casas mercantis arrendatárias 
de exclusivos que pagavam antecipadamente pelos direitos e mercadorias retiradas. 
Restava pouco menos do quinto ou, às vezes, eram isentos por incentivos e subsí-
dios para substituir o reino nas suas obrigações de abertura de estruturas. 

Dessa maneira, exauriam-se os cofres públicos sem qualquer condição de se 
promover uma colonização que alterasse a situação histórica das terras descobertas. 
O processo de formação do Estado Português, iniciado com a chamada Revolução 
burguesa, havia incorporado direitos de parte da nobreza na perspectiva de uma 
centralização real que avançava pioneiramente para o mercantilismo, baseado nas 
novas conquistas. Entretanto, algumas questões religiosas alteravam essa expansão 
por um lado e, por outro, abrigaram espaços que ampliariam as conquistas de ma-
neira absoluta. 

Nessa perspectiva, se criaria o padroado. E, como diria Holanda (1982, p.84), 
viria a ser uma espécie de braço religioso secular do Estado Português na conquista 
dos espaços da Ásia, América e África, marchando como se fossem militares em 
catequeses, principalmente a Companhia de Jesus. Mas não se poderiam identificar, 
inicialmente, como etapa da colonização por suas ocupações destinadas ao extra-
tivismo e à aculturação dos índios, como se fossem colonos. Tratava-se de manter 
um mero domínio. Nesse sentido, o projeto português, que começou a se construir 
como uma etapa da colonização na Amazônia associada ao poder dos jesuítas sobre 
os nativos e que em alguns locais dependia deles para a sua manutenção, avançou 
por todo o século XVII e alcançou a metade do XVIII, no período pombalino, 
quando aparentemente ultrapassou esse limite.  

Mas foi, sem dúvida, no século XVII que se constituiu em Portugal como 
uma nova forma de império, certamente sem a pompa anterior, agora terrestre, 
utilizando principalmente a via fluvial, e antecipando-se ao desfecho do projeto do 
Estado Português, no século XVIII, quando o Marquês de Pombal expulsaria os 
jesuítas, pondo por terra os gloriosos sonhos de uma pioneira república solidária.
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A UNIÃO IBÉRICA E A DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA COLÔNIA 
PORTUGUESA 

Entretanto, isso foi gestado durante a chamada União Ibérica, como foi inti-
tulado o resultado do conflito familiar decorrente da vacância da coroa portuguesa, 
assumida pelo rei espanhol no final do século XVI, em 1580150. O herdeiro real, 
D. Sebastião, desaparecera em aventura de natureza medieval quando tentava con-
quistar terras mouras, no Marrocos, sendo dado como morto na batalha de Alcácer 
Quibir. Restaria seu velho tio, D. Henrique, religioso e sem herdeiros, com quem se 
encerraria a dinastia familiar de Avis. Foi sucedido pelo rei da Espanha, D. Felipe 
II151, que assumiu como D. Felipe I de Portugal, alegando que respeitaria a autono-
mia portuguesa. 

O trono português, em face da antipatia histórica entre os ibéricos – Cas-
telães, Aragoneses, Navarreses, Biscainos, Galegos e, naturalmente, portugueses 
– apresentava uma situação crítica em função de governantes espanhóis, sempre 
impopulares. Procurando mitigar os inconformismos da burguesia e da população 
mais pobre, o herdeiro espanhol, ao comprometer-se com a independência relativa 
de Portugal, aprofundava a antipatia, em vista da nacionalidade buscada pelos espa-
nhóis. Associava-se nesse aspecto o perfil religioso radical do rei frente à população 
portuguesa às voltas com a inquisição. 

O radical catolicismo real em face da sua contrarreforma criava conflitos, em 
especial nos domínios de seu pai, Carlos V, que traziam embaraços para as colônias 
portuguesas. Portanto, a união ibérica criou uma situação de fato constrangedora 
em relação aos antigos aliados portugueses, como os holandeses e judeus alemães 
que haviam participado da colonização do Nordeste do Brasil e São Vicente152. 

150O evento se constituía pela segmentação da linha sucessória portuguesa quando passou a existir 
divergência de interesses dos herdeiros pela coroa portuguesa, em função da morte do idoso Cardeal 
D. Henrique, irmão de D. João III, e, anteriormente do herdeiro daquele, D. Sebastião, seu neto. 
151Havia outros sucessores possíveis, como o filho bastardo de D. Luiz, herdeiro morto em 1555. 
Em Portugal, um clima de guerra entre nacionais e espanhóis foi criado. Na defesa do rei estrangei-
ro, estava a maioria da aristocracia. A população apoiava D. Antônio, que passou à história como 
prior do Crato, neto de D. Manuel. 
152Destacam-se nesses eventos testemunhos como o engenho de São Jorge dos Erasmus, ou diver-
sos empreendimentos em Pernambuco. 
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Antes, inimigos dos reis espanhóis, agora adversários dos antigos aliados de Por-
tugal com a unificação das coroas da península era a justificativa suficiente para 
as invasões das colônias portuguesas na América e Ásia. Nelas estavam as fontes 
das mercadorias, principalmente especiarias e artigos de luxo – sedas, porcelanas, 
pedras preciosas – distribuídas na Europa desde o século anterior pelos lusos, cujo 
financiamento e apoio vinham de comerciantes da Europa, então adversários. 

Nesses interesses contrariados se incluíam os comerciantes da Holanda, dos 
Países Baixos e de outras regiões autônomas, antes dominadas pelos Habsburgos 
da Espanha e que haviam se revoltado contra Carlos V trazendo questões religiosas 
com motivo. Também motivos religiosos justificavam descontentamento dos tra-
dicionais aliados ingleses para invadir os domínios portugueses ultramarinos. Ca-
samentos reais não mitigaram essas situações, mesmo recebendo dotes de regiões 
nas Índias153.

O Governo Espanhol aprofundaria a divisão territorial das colônias portu-
guesas. Desse modo, estimulou a divisão do Estado do Brasil, entre norte e sul. E, 
em 1621, alegando facilitar a ligação entre a região Amazônica do Brasil e a metró-
pole 154, o governos espanhol criou uma nova divisão territorial, onde atualmente 
estão os estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará, e toda a margem sul do Rio 
Amazonas, considerado um sertão, criando o Estado do Maranhão e Grão-Pará. 

Em 1654, passada a Guerra da Restauração, o governo português indepen-
dente e com o aclamado D. João IV, o Duque de Bragança, manteve a unidade ter-
ritorial com o Estado do Maranhão e Grão-Pará, que passou a se constituir como 
um espaço por onde militares e religiosos realizavam suas conquistas na perspectiva 
de fazer a ocupação que aculturasse e incorporasse nativos e alguns poucos casais 
açorianos, como se fosse uma colonização. Era um simulacro disso. Imensas áreas 
sem uma alma. 
153O casamento de Carlos II da Inglaterra com Catarina de Bragança teve como dotes, além de lo-
cais estratégicos da expansão portuguesa como Tanger (Marrocos) e Bombaim (Índia), dois milhões 
de libras. 
154Alegava-se, além da dificuldade de comunicação, expressas pelos ventos e correntes contrarias, 
os fins administrativos considerando a rapidez de decisão entre Belém e Lisboa, comparado ao Sal-
vador, também e principalmente os objetivos militares que as informações poderiam produzir em 
face de inimigos. 
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A estruturação que se formava na região, considerando-se o padroado, esti-
mulava uma ocupação territorial sustentada pelo extrativismo como base da eco-
nomia. Todavia, havia diferentes dificuldades relacionadas aos produtos colhidos: 
cacau, salsaparrilha, copaíba e cravo e canela, pouco conhecidos na Europa e de 
qualidade discutível, considerando o padrão e o pequeno volume, garantindo ape-
nas a posse da terra. Sem trabalhadores para desmatar e fazer agricultura, sem 
capitais para importar escravos africanos, como faziam no Nordeste, os colonos 
recorriam à escravização dos índios, conflitando com os religiosos, no que se asse-
melhavam aos paulistas. Este padrão de colonização foi observado por Simonsen 
(1978). 

Mas, vale a pena considerar que as perdas territoriais e comerciais ocorridas 
na Ásia, foram de certa maneira compensadas nas conquistas e colonização que 
fizeram os portugueses no território da Amazônia. Desse modo, encerrava-se o 
Império Marítimo e se construía o início do Império Terrestre, com o uso de vias 
fluviais, mantendo-se algumas feitorias na Ásia e extensos territórios na África e 
América do Sul.

No governo Pombal, ocorreu apropriação dos territórios onde os jesuítas 
tinham terras e domínios e praticavam extrativismo, produziam outras mercadorias 
e, provavelmente, tinham projetos próprios de autonomia no Brasil. Com aque-
les espaços, incorporando o norte do Rio Amazonas, cuja parte Ocidental seria 
desmembrada como domínio da Capitania como São José do Rio Negro, criou-se 
uma posição de fato diante das fronteiras com o Peru e a Venezuela, como sede da 
Capitania, onde hoje é Manaus. 

Também vale lembrar que se integrava a região do rio Madeira em 1742 a 
expansão bandeirante que alcançara o Guaporé em 1734 com a outra iniciada pela 
ocupação na Amazônia, realizada em função do padroado, com militares e jesuítas 
portugueses. Mesmo de modo errático, permitiu naquele espaço criar as condições 
para a diplomacia discutir o Tratado de Madrid. 
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REGIÃO DO MADEIRA NO SÉCULO XVII 

A Amazônia Ocidental, ou o que era até então chamado a região do futuro 
Estado do Grão-Pará, em sua porção do oeste meridional, pode ser considerada o 
espaço entre a Cordilheira dos Andes e o Rio Madeira. Tal espaço, por muitos anos, 
foi domínio dos espanhóis, especialmente aquele do Alto Peru, onde fica o altipla-
no. No limite norte da região delimitada, podia ser o Rio Solimões, serpenteando 
pela planície até assumir a denominação de Rio Amazonas, quando recebe o Negro 
pelo norte, com águas escuras que lhe dão caraterística e nome.

Próximo das ilhas do grande arquipélago formado pelos resíduos milenares, 
represados pelo Amazonas, aflui pela margem direita o rio das Madeiras, vindo 
do sudoeste. Sua contribuição fluvial é muito expressiva, “um assombro d´água” 
para os europeus que o descobriram no século XVI e redescobriram no XVII, 
revelando-se como uma região singular para aqueles que até hoje o navegam. Por 
suas características geográficas, humanas e, principalmente, estratégicas, o Rio Ma-
deira, ao longo de sua história permitiu apresentar um espaço único em face dessa 
localização, possibilitando uma articulação latino-americana entre Brasil e Bolívia, 
e à época o Amazonas e Potosí. Esse cenário que o destaca, como fluxo de acesso 
do Centro da América do Sul com o Oceano Atlântico, divisor de águas entre os 
Andes e a Planície Amazônica e entre os biomas amazônico e cerrado, poderia ser 
considerado, ao contrário, conforme afirmava Capistrano de Abreu (s/d, p.182), 
como o espaço onde se faz união entre os dois biomas, também chamado de tran-
sição.

Descoberto em 1540-41 pela expedição comandada por Francisco Orella-
na, o Rio Madeira, batizado inicialmente de Rio Grande, em função do seu porte, 
era chamado de Cayari pelos índios, em função de sua dinâmica agressiva com a 
vegetação das suas margens e de seus afluentes e formadores. A origem daquela 
expedição era a Real Audiência de São Francisco de Quito. Redescoberto, por uma 
missão oficial, em 1637-8, segundo o escrivão Cristobal de Acuña, foi batizado 
como “rio das Madeiras” pelo Capitão português Pedro Teixeira quando cumpria 
determinação do governador interino do Grão-Pará e Maranhão para subir o Rio 



131

Amazonas até a Audiência Real, próxima às nascentes andinas dos formadores do 
grande Rio Solimões. 

Aproximadamente cem anos separavam as expedições espanholas e portu-
guesa, a original viagem feita no século XVI e a grande viagem que saiu de Belém 
com grande séquito, foi a Quito e reencontrou o rio das Madeiras. Assim o reba-
tizou em função da grande quantidade de lenha, troncos e árvores inteiras que 
flutuavam no seu notável fluxo, cuja velocidade e volume permitiam adentrar ao 
Amazonas pela margem direita, de maneira majestosa. Naquela viagem, as infor-
mações que davam os nativos sobre a direção e origem do rio indicavam um trecho 
encachoeirado por aproximadamente 400 km e depois como rio de planalto, se 
estendia a sudoeste até as proximidades de Santa Cruz de la Sierra e o Cerro de 
Potosí, onde se extraía a ambicionada prata155. 

Entretanto, o Rio Madeira era apenas considerado um curso de um rio de 
1.150 km, dos quais 400 km são encachoeirados em função de uma falha geológica 
que determina os declives, corredeiras e cachoeiras, similares àqueles que todos os 
rios nascidos ou são formados na Chapada dos Pareci, em Mato Grosso, no chama-
do planalto mato-grossense. Essas informações, obtidas dos índios, sempre dispo-
níveis como conhecedores e praticantes do uso do rio, estimulavam comerciantes 
e mineradores a buscar na região dos formadores fluviais o Rio Mamoré. Nessa 
perspectiva, certamente, ocorreram ligações fortuitas de comerciantes interessados 
no comércio com a região de Potosí, pois tais notícias da região chegaram a Belém e 
motivaram a missão de Francisco Palheta, com o objetivo de comunicar o domínio 
português na região.

O Rio Madeira era conhecido e entre os documentos de divulgação havia o 
relato que fizera o padre Acuña (1641) e que pode ter provocado a elaboração do 
chamado mapa do Conde Pagan, ao qual foi dado o título de “Novo desenho do 
Grande Rio Amazonas na América meridional”, anexado à Relation Historique et 
Géographique de la Grande Rivière des Amazones dans l’ Amérique”, editada em 

155Há autores que informam que o trecho fora navegado por Ñuflo de Chaves, ou minimamente foi 
informado que aquele caminho fluvial era o mais curto para chegar ao Oceano.
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Paris, em 1655, cujo objetivo, como os aparentes de Acuña ao rei espanhol, anos 
antes, era estimular o rei, agora o francês, a conquistar o espaço da América do Sul.

Do ponto de vista cartográfico, a representação de Pagan do Rio Amazonas 
parece semelhante à corrente de água descrita por Francisco Orellana, ou à de 
Acuña no retorno de Pedro Teixeira a Belém. 

Mapa 5 - DO CONDE PAGAN (1655). 

Fonte: mapasdobrasil.files.wordpress.com/2015/09/conde-de-pagan-1655.png. 
Acesso em 23/01/2018

O mapa do Conde Pagan apresenta pouco mais que as informações do Padre 
Acuña, relatadas e publicas em 1641, e parece ter sido o mapa baseado nelas, pois 
descreve os rios que desaguam no Rio Amazonas (CINTRA, 2014). Neste mapa de 
1655, quase quinze anos após a descida de Pedro Teixeira e a publicação de Acuña, 
consta a menção abaixo da guirlanda oval, onde se lê “MAGNI AMAZONI FLU-
VVII IN AMERICA MEIDIONAL NOVA DELINEATIO” e no quadro: 1655. 
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A representação gráfica do Rio Madeira que chega ao Rio Amazonas, no 
mapa, não difere da representação literária obtida dos índios por Acuña. Mostra a 
direção sudoeste-nordeste, não citando o Rio Mamoré, mas realça a sua origem na 
região de Potosí, Tucumán e Santa Cruz de La Sierra. Na sua foz, chama a atenção 
para a ilha dos Tupinambás, cujo porte é desproporcional ao rio, sem considerar 
o arquipélago construído pelo Rio Madeira naquele local. Destaca, no coração do 
mapa, o Lago de Xaraius, certamente Xaraés, por onde passaria o rio Paraguai, ali 
informado como rio de la Plata, e um grande planalto indicado pelas Serras da 
Província. Cortesão (2009, 1958) entenderia que esses mapas anteriores colocariam 
naquele local as nascentes dos rios que desaguam no Oceano Atlântico, fomando o 
Brasil em uma grande ilha.

AMAZÔNIA PORTUGUESA: O PADROADO E OS NATIVOS156

Na busca de uma lógica (DORNAS FILHO, 1938) que justificasse a ocupa-
ção e a colonização, como pretendem alguns autores que tratam da colonização do 
imenso território onde se configurou a Amazônia, desprezada pelos espanhóis no 
século XVII, entende-se que ocorreu nessa etapa apenas um objetivo de ocupar as 
terras do hemisfério norte da América do Sul, considerando-se, assim, domínios de 
potencial extrativista. 

Simonsen (1978 p. 394), pioneiro na História Econômica do Brasil, dizia em 
sua obra sobre a colonização da Amazônia no século XVII:

A Espanha [...] foi derrotada pela áspera natureza em suas ten-
tativas de penetração nessas zonas cuja amplitude e formação 
fundamente impressionam. [...] Aliás, o estudo da ocupação da 
América meridional pelos povos ibéricos, nos séculos XVI e 
XVII, mostra a diversidade dos processos de domínio e os mo-
tivos de ordem econômica que concorreram para essa diferen-
ciação.

156A discussão estava apoiada inicialmente em autores clássicos da História do Brasil que tratam do 
tema, como Boxer (2002) e Holanda (1934), mas, a pesquisa levou a outros autores, como Lacombe 
(1985), colaborador de Holanda (1985) e Dornas Filho (1938), cujo título da Coleção Brasiliana 
ressaltava o Padroado como tema relacionado à Igreja Católica brasileira. Aqui se entendeu como 
questão relacionada à colonização desde a formação portuguesa.
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E explica que o melhor negócio no início do século XVII era o tráfico de 
gentios escravizados para trabalhar nos engenhos de Pernambuco. Repetia-se aí o 
fenômeno verificado na mesma época em Piratininga, onde a pobreza dos colonos 
justificava a caça e escravização do íncola, como negócio. Talvez tenha sido este 
também um incentivo à ocupação da costa (op. cit., p. 395).

Mas havia também os produtos extrativistas, sempre mercantilizados. Manti-
nha-se, ademais, a expectativa de mitos como o El Dorado, onde o ouro abundante 
nunca encontrou resposta positiva. Entretanto, o território foi sempre ambicionado 
por outros povos comerciantes, na perspectiva dos chamados projetos de coloniza-
ção, como os dos holandeses, ingleses e franceses que se estabeleceram de maneira 
provisória. Portanto, não apresentavam objetivos diferentes de portugueses ou es-
panhóis. 

Os colonizadores estrangeiros, buscando mitos e justificativas para suas ex-
pedições, fixaram-se nos territórios das chamadas Guianas que se conformavam 
desde o litoral atlântico até as margens norte do Rio Amazonas, onde seriam as 
terras o edênico El Dorado. Ali ficavam riquezas imensuráveis de um rei coberto 
de ouro, cuja lenda foi difundida pelo aventureiro Sir Walter Raleigh, em seu livro 
amplamente divulgado.

Os portugueses, por sua vez, iniciaram uma efetiva colonização na Amazô-
nia nos primeiros anos do século XVII, embora estivessem sob o domínio do rei 
espanhol. Assim, contando com suas forças militares e um contingente de padres, 
principalmente jesuítas, passaram a utilizar “o padroado” como um sistema de ocu-
pação territorial de base religiosa, associado ao Estado Português. Esse sistema de 
ocupação seria uma espécie de segunda etapa da expansão marítima portuguesa, na 
qual a Amazônia permitiria alterar os seus objetivos e a sua lógica, transformando 
as extensas e dispendiosas conquistas do Oriente em uma ampliação terrestre-flu-
vial no grande sertão dos Estados do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão, que antes 
se considerava parte dos domínios espanhóis e era ambicionado por outros povos 
europeus. 

Na origem das conquistas marítimas, o pequeno reino de Portugal, nascido 
no extremo oeste da Europa, “na ocidental praia lusitana” do ignoto Mar Ocea-
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no157, decidiu abrir, como sua “evasão”, novas conquistas e estender-se pelo mar. 
Lógica original à época, dados os limites técnicos que se impunham, integrados à 
conjuntura pela qual passava o país, envolto nos “destroços irreconhecíveis pelas 
guerras ininterruptas” que “fixaram na alma portuguesa o ideal de expansão que 
iria ser a sua glória eterna” que se estendeu até ao sonhado “Quinto Império” a se 
construir158 e nunca alcançado (DORNAS FILHO, 1938, p. 39). Portanto, se ini-
ciaria na transição do regime feudal ao mercantil moderno quando se constituía o 
novo Estado Português, um momento no qual “esvaído pelas convulsões intestinas 
[que colocaram] suas finanças em desordem” e abalado pelos perdulários reais em 
face das despesas com guerras, ou depois para manter a paz e neutralidade, assumiu 
obrigações com a igreja que se unia ao Estado.

Para sua superação, contava com alguns elementos cuja relevância foi, às 
vezes, suprimida, porém aqui são realçados em virtude da associação que os finan-
ciamentos tinham com a expansão e colonização. Tratava-se de grupos empreende-
dores constituídos por alguns judeus e cristãos novos, bem como por parte da bur-
guesia, que, nos eventos náuticos seriam chamados “Império Marítimo Português” 
e assim seria discutido em Boxer (2002). Desse modo, a história portuguesa, ao 
ser tratada na transição do feudalismo ao capitalismo, apresenta a dualidade lógica 
considerando-se, por um lado, os processos de substituição da estrutura medieval 
pela moderna, portanto, de natureza constituinte da burguesia, e, por outro, aquela 
ainda resistentemente feudal. Essa paradoxal contradição iria se perpetuar por anos, 
até a construção do moderno Estado Português.

A dualidade inicial se entende não ter ocorrido nos termos clássicos, ou seja, 
de modo revolucionário ou radical, a não ser pelo pioneirismo do qual se reveste. 
Ou, ainda, sem a necessária ruptura da antiga ordem social e a ascensão de novo 
grupo ao poder. Percebe-se que, apesar das mudanças havidas na casa real, objeto 
de interesses dos movimentos sociais, principalmente daqueles de natureza burgue-
sa, manteve-se socialmente uma troca orgânica de um regime econômico ao outro, 

157“Que da Ocidental praia Lusitana” (Camões).
158A alusão é parte de uma alegoria literária em três momentos da cultura portuguesa: Mensagem, de 
Fernando Pessoa, A História do Futuro, do Padre Antônio Vieira, e Os Lusíadas, de Luís de Camões, 
obras que tratam de um futuro grandioso para o pequenino reino, transformado em Império. 
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cujo modo definitivo continha as reformas de natureza epidérmica, sem a profun-
didade necessária e, assim, conduzidas pela burguesia, ou por parte da aristocracia 
palaciana que se reacendeu durante os governos de D. Manuel e mesmo D. João III 
e a Inquisição. 

Assim, de maneira lenta e contínua, a velha ordem feudal entrava em extin-
ção depois de quase trezentos anos das conquistas aos mouros. Estava exausta. 
Assim, o pequeno país que se constituiu e encerrou seu processo de definição 
territorial estava pronto para desafiar o partilhamento feudal que se mantinha na 
maior parte da Europa. Ali podia significar a unificação de seu território, desde o 
século XI até o século XV, ou seja, desde a fundação do reino até a ascensão dos 
Avis. Havia, portanto, uma nova ordem unificada territorialmente e sob o absolutis-
mo real, com origem similar ainda não firmada no plano sociopolítico. Definira-se 
institucionalmente, mas demorou a se fixar em função de alguns nobres recalcitran-
tes, ainda apegados aos valores feudais. Mas conseguiu se mercantilizar. Curioso é 
observar que, ao construir seu texto D. Quixote de La Mancha, Cervantes, revelava 
esse padrão de nobreza decadente que ocorria na Península Ibérica como um todo. 
Todavia, Portugal era pioneiro. 

Com as mudanças institucionais iniciadas no século XIV, no governo de D. 
Dinis, havia sido acatada uma relativa participação dos Templários e Hospitalários 
como a nova Ordem de Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo que, de certa for-
ma, liderava a transição para o absolutismo ilustrado que incorporou a Ordem de 
Avis, no governo de D. João I, com as mudanças burguesas que chegavam ao reino, 
e alcançou o pleno poder no século XVII, quando ocorreram novas transforma-
ções sociais associadas à economia mercantil depois dos descobrimentos e quando 
caía a autonomia portuguesa, com ascensão dos Habsburgo fechando o ciclo. 

Isto significou que Portugal, desde a sua origem, quando foi territorialmen-
te conquistado aos mouros, contou com a ausência de aristocracia nativa, com a 
fidalguia cavaleira local. Usava certamente a estrangeira, sem que lhe desse poder 
decisório, reservando ao rei o poder absoluto, mas com um aconselhamento de 
autoridade não formalmente estabelecida. Esse padrão pouco alteraria a autoridade 
das terras distantes conquistadas na Índia, África ou Brasil, ou mesmo no comando 
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das frotas como espécie de atendimento aos reclamos159. Ao contrário, incorpora-
va-os nesse mister. 

Não se tratava exatamente de um poder subterrâneo, mas relacionado à ca-
valaria de nobres instalados nas ordens militar-religiosas ainda com feições feu-
dais, mas que auxiliavam na manutenção da conquista do território, com o qual 
se constituiu o reino e cuja guerra aos hereges sarracenos legitimou com o início 
de suas atividades cotidianas. Para tal, receberam territórios e neles propriedades 
clericais, mantendo-se sempre parte dos domínios para a casa real onde a arrecada-
ção mantinha o mesmo padrão, fossem dízimos ou outras formas de contribuição 
eclesiástica. Isso se configurava quando na casa real assumiu a ordem de Avis com 
uma dualidade de objetivos (aristocratas e burgueses): na expansão marítima à qual 
se lançara o reino, numa espécie de “arremesso heroico para o desconhecido” e no 
qual havia ainda interesses cavaleiros de fazer perseguição aos mouros infiéis no 
norte da África. Havia outros, relacionados à burguesia urbana que operava nos 
portos de Lisboa e Porto. Estariam, assim, nesse contexto os marcos iniciais da 
transição do feudalismo ao Estado moderno, considerando-se o território unifica-
do (DORNAS FILHO, 1938).

A natureza mercantil que envolvia grande parte dessa sociedade, dos séculos 
XV e XVI, exigia volumosos recursos e os teve da burguesia nativa, formada por 
todo o tipo cidadãos e parte da aristocracia migrante. Assim, havia meios para re-
alizar as conquistas iniciais oceânicas, considerando-se que a sociedade lusa havia 
alcançado os limites territoriais e físicos. A expansão contava, aparentemente, com 
o aporte monárquico de um infante real – Infante D. Henrique – que depois de ter 
atendido as demanda feudais e cavaleiras em Ceuta160, no Marrocos, com graves 
consequências161, passou a se dedicar ao projeto da burguesia, que pretendia se 

159Martim Afonso de Souza, apesar de companheiro de D. João III, mantinha uma disputa com 
outros fidalgos, secretários e ministros reais, que o levou a guerras e colonização nas colônias. 
160A conquista de Ceuta e Marrocos se constituiu em uma contradição e, de certo modo, no epitáfio 
da expansão portuguesa marítima: ao mesmo tempo em que abria conhecimentos para além do 
território original na Península Ibérica, alterava suas conquistas com continuidade territorial, per-
mitindo obter conhecimentos relacionados ao espaço marítimo, cuja conquista viria na sequência e 
onde se liquidava a Revolução de Avis, ou ao menos a dinastia.
161Com a morte de um irmão e o sequestro de outro.
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expandir pelo Mar Oceano, o Atlântico, com conquistas e colonização nas ilhas da 
Madeira, Açores e depois na África. Verdadeiramente, o infante era o grão-mestre 
da Ordem de Cristo e, portanto, era daquela Ordem de onde se aportavam os recur-
sos com os quais se faria a expansão marítima, como passou a testemunhar a cruz 
da Ordem fixada nas velas.

Não ocorreria o mesmo quando houve demanda para a colonização brasi-
leira nos anos posteriores a 1530. A nobreza afastada e a burguesia perseguida162 
não se envolveram rapidamente na colonização; faziam-no parcimoniosamente. Os 
projetos de colonização exigiam novos e mais recursos e não atendiam diretamente 
os investidores, principalmente em função dos prazos de retorno, considerados 
longos. Agravara-se a situação real, pois o quadro político que ocorria em Portugal 
era diferente daquele encontrado no século anterior. Quando foi solicitado o apoio 
dos antigos investidores, comerciantes e burguesia em geral, havia a participação de 
grande parte deles, incluindo judeus e cristãos novos. Mas, a partir dos anos iniciais 
do século XVI, ocorreu a perseguição aos judeus e cristãos novos e muitos se nega-
ram a participar do novo empreendimento. Assim, grandes investidores haviam se 
evadido de Portugal para outros países, como Holanda e Inglaterra.

A receptividade era menor, pois os riscos eram grandes naquele período em 
que o quadro se agravava em relação à França, discutindo a partilha entre os países 
ibéricos, e mesmo Holanda e Inglaterra, que tinham novos projetos de expansão, 
reais ou privados, mas próprios, e se tornavam concorrentes de Portugal, com ati-
vidades de natureza mercantil, como se observavam nas missões que adentravam 
o Rio Orinoco, ou ocupavam a foz do Rio Amazonas, fazendo apenas tráfico de 
mercadoria humana ou especiarias. 

Na nova etapa da colonização, quando se organizam os Governo Gerais que 
poderiam ordenar as mazelas do período de Capitanias hereditárias que priorizaram 
alguns militares e nobres não houve a colaboração para as implantações necessárias, 
como ocorreu na construção de Salvador, a capital a Colônia.  

162Os judeus haviam sido expulsos e se iniciava um processo inquisitorial contra os cristãos novos.
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SITUAÇÃO ECONÔMICA EM PORTUGAL NO FINAL DO SÉCULO XV

Permite-se aqui, ainda, fazer uma digressão necessária para apresentar aspec-
tos relacionados às frações sociais existentes nos projetos de expansão, ocupação e 
colonização que se fariam para a continuidade da conquista aos árabes e da expan-
são marítima, de certa forma faces da mesma moeda. Para tal, é necessário dizer 
que haveria remanescentes de natureza feudal ou das cavalarias na sociedade e parte 
do poder remanescente que se fixou com D. João de Avis que passaram a instituir 
valores como uma espécie de nova burguesia163 em Portugal: a Ordem dos Cavalei-
ros de Avis, da qual o rei era Grão-Mestre em 1383, após a batalha de Aljubarrota 
que derrotou os interesses espanhóis. 

Entretanto, havia uma lógica burguesa, imposta pela histórica participação 
dos judeus na dura realidade urbana comercial, eventualmente fabril-artesanal, que 
estava representada por comerciantes ávidos de novos e bons negócios e eram de-
pendentes de fornecedores rurais ou de um mercado internacional de especiarias e 
produtos finos. Mas estes nem sempre estavam disponíveis em função dos baixos 
volumes de consumo local e regional, e, portanto, com demanda reprimida no país 
em face da pequena população que não se conseguia transformar ou da pequena 
renda daquela população rural.  

Parte da última fração social, principalmente os judeus, tinha participação 
nos serviços de educação164 e saúde, especialmente medicina, desde a antiguidade 
no pequeno reino, o que os aproximava de aristocratas e reis, a quem atendiam e 
davam conselhos, eximindo-os das dificuldades pelas quais passava a população da-
quele grupo, em geral, estigmatizada. Havia, entre esses judeus, financistas atuantes 
na área pública e financiando armadores. Administravam recursos do tesouro, seus 
próprios ou de suas comunidades, que emprestavam à nobreza, sempre perdulária 
e endividada. Também nessa participação social estava o conhecimento náutico que 
auxiliava o infante real junto ao centro que se concentrava no sul de Portugal e era 
163Destacam-se, nesse conjunto, os judeus, cuja religião era tolerada durante o domínio mouro. 
Grandes negociantes e financistas foram mantidos como grupo social em função da sua represen-
tação como assessores da nobreza, agiotas e comerciantes.
164Nas sinagogas e mesmo na educação doméstica, a prática judia se empenhava, através da religião, 
em dar aos filhos conhecimento através da leitura, garantindo a educação nas diversas áreas. 
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conhecido como “Escola de Sagres”, com unidades em Lagos, Tomar e Santarém, 
curiosamente domínios dos Cavaleiros da Ordem de Cristo.

Essa lógica ganharia corpo a partir da chamada Revolução de Avis, como se 
nomeou a ascensão ao poder do Mestre daquela Ordem, hegemônica, principal-
mente, nas maiores cidades, como Lisboa e Porto, e naturalmente no “complexo 
náutico” do sul, para onde se expandiu a atividade relacionada às navegações, con-
tando com estrangeiros, genoveses principalmente, criando condições para a cons-
trução do futuro Império Marítimo Português, como diria Boxer (2002). Mas faltava 
dinheiro para os projetos. 

Portanto, a perspectiva dual – rural e urbana – ou feudal e mercantil – cons-
truída a partir da cavalaria cruzada que se estabeleceu em Portugal desde o sécu-
lo XII, e contribuiu na conquista inicial aos mouros165, pouco ou nada diferia da 
condição na qual vivia a nobreza medieval europeia que tinham uma dedicação à 
agressão, à brutalidade e ao derramamento de sangue em favor de sua linhagem, 
cultura, aliás,  incorporada nas conquistas aos índios. 

Entretanto, com o retorno efetivo a Tomar, dos Templários e sua fixação no 
século XIV como Cavaleiros da Ordem de Cristo, criaram-se algumas contradições 
no sistema feudal quando estes passaram a participar das decisões reais166. É im-
portante notar que as casas governantes estavam apoiadas, desde a pioneira família 
dinástica portuguesa, na casa de Borgonha, cuja origem era francesa. Na segunda, 
eram apoiadas pelos laços ingleses167, que vieram a governar e constituir o Estado 
moderno português, pioneiro, no final do século XIV, desde 1385 (PARTNER, 
1991).

Assim, fixado o território e ocorrendo a ascensão dos Avis, consolidou-se a 
prática absolutista real que submeteu ainda mais a aristocracia feudal. Definia-se, 
desse modo, como em outras regiões da Europa, a nacionalidade unificada com 
uma população autônoma dos vizinhos espanhóis vencidos na Batalha de Aljubar-
165Esses cavaleiros faziam parte das cruzadas e haviam participado do conjunto de forças que acom-
panhavam Afonso Henrique, primeiro rei português, na conquista seminal de Portugal.
166Passou a haver uma relação forte entre os Cavaleiros Templários, a nova Ordem e o poder real, 
sendo em muitos casos os mestres autoridades reais, como foi o Infante D. Henrique, junto à corte.
167D. João I era casado com Felipa de Lancaster, infanta inglesa.
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rota. Ali se fundou o primeiro Estado moderno europeu, independente da Espa-
nha, a grande federação vizinha na Península Ibérica, sempre atenta à possibilidade 
de uma conquista do trono, em que os casamentos eram um caminho para esse 
acesso, mas ainda com problemas de territorialidade e nacionalidade, cuja unidade 
veio a ocorrer no século XV, com o casamento real entre Fernando e Isabel – os 
Reis Católicos.

Portugal, com sua economia rudimentar no interior, se mantinha na região 
litorânea como entreposto, ou porto de passagem de navios estrangeiros que ali 
aportavam para trocar mercadorias depositadas, ou conseguir marinheiros, princi-
palmente nas cidades de Lisboa e Porto, embora a sua base econômica de abaste-
cimento contasse com a produção da população rural, que fornecia azeite, vinho e 
cortiça. Tratava-se naquelas cidades, principalmente em Lisboa168, com uma popu-
lação eclética, constituída pela nova burguesia, grande quantidade de estrangeiros, 
importante entrepostos e parte da aristocracia feudal cortesã submetida à vontade 
real. Esse caráter nacional do país incluía ainda pessoas de descendência moura, 
judias transformadas em cristãs novas, derivando das outras de natureza burguesa 
ou, eventualmente, aristocrática.  

Tal burguesia, comenta João Lucio Azevedo (1978), na vacância do trono, 
havia apoiado D. João, o Mestre da Ordem de Avis169 e, para tanto, teve recom-
pensas que dificultaram o combalido erário publico170. Concluídas as lutas com os 
espanhóis apoiados por parte da aristocracia portuguesa e assumida a coroa lusita-
na171 no campo de batalha, a liderança real surgiu em Aljubarrota, consolidando a 
aliança do poder real com a burguesia que alterou sua participação social na chama-

168Bairros como Mouraria, derivando dos Mouros, ou a Judiaria, onde viviam os judeus em Lisboa 
são testemunhos dessa manutenção, apesar da Inquisição e do Pogrom de 1506, no Rossio.
169Um filho bastardo do rei Pedro I e cujo herdeiro legítimo seria o rei castelhano. A possibilidade de 
ascensão ao trono do filho ilegítimo teve como consequência a guerra entre os dois reinos ibéricos, 
vencida pelos portugueses na Batalha de Aljubarrota. 
170D. Duarte, filho sucessor de D. João I, queixava-se de ser o reino pequeno e “grande parte dele 
fora dado pelo pai aos que tinham ajudado a ganhá-lo” (Cronica de D. Duarte, Rui de Pina., apud 
AZEVEDO, 1978, p.52).
171Os casamentos reais entre as casas de Portugal e Espanha deixavam sempre a possibilidade de 
herança daqueles nobres.
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da Revolução burguesa de Portugal, de natureza precoce. Entretanto, vale registrar, 
a existência no fenômeno da transição dos sistemas econômicos que podem ter 
auxiliado a conduzir algumas alterações importantes no conjunto das instituições 
feudais que migraram na sociedade portuguesa para um capitalismo tipicamente 
lusitano eram ainda de natureza mercantil e se manteve por séculos. Por outro lado, 
não são desconhecidas as dificuldades que enfrentaram os reis portugueses diante 
da falta de recursos para financiar o projeto de natureza burguês da expansão ma-
rítima, cujos retornos não eram imediatos, como se observou ao longo dos séculos 
XV e XVI. Havia necessidades para promover a expansão e colonização, conside-
radas atividades caras, principalmente, nos projetos que não tinham financiamento 
garantido e cujos resultados eram duvidosos.

Essa expansão portuguesa com um sentido burguês, portanto, menos aristo-
crático e mais moderno, visava buscar as rotas que alcançassem as Índias Orientais, 
de onde viriam as mercadorias de alto valor comercial a serem vendidas na Europa. 
Essas mercadorias eram especiarias, tecidos finos, porcelanas trazidas do Oriente 
pelas caravanas, até então, com intermediação árabe.  

O projeto no Mar Oceano era de longa continuidade, exigia cuidados e cons-
trução de técnicas cuja cautela incluía superar o desconhecimento do perigoso pé-
riplo africano, que se constituía alternativo às rotas convencionais que passaram, 
em meados do século XV, a ser controladas pelos turcos, associados aos italianos 
venezianos, que controlavam o Mediterrâneo com competência náutica e geopo-
lítica. Para tal, necessitava de financiamentos. Para obter os recursos financeiros, a 
coroa portuguesa mantinha uma política de busca de meios com a qual conseguia 
mitigar seus déficits, como metais preciosos. Na expansão marítima, encontrou-os 
na Costa do Ouro, onde fundaria uma feitoria em São Jorge da Mina, atual Costa 
do Ouro, onde obtinha riqueza mineral e, depois na Costa da Malagueta, onde 
comercializava pimenta, justificando lançar mão da nova mercadoria, os escravos. 
Portanto, podiam-se caracterizar nas finanças como derivadas de um mercantilismo 
comercial nascente. 

Nesse projeto, o objetivo era alcançar a rota para as Índias, contornando 
a África. Contava com financiamento da Ordem de Cristo, cuja marca era a cruz 
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vermelha estampada nas velas dos barcos que se desenvolviam nos estaleiros por-
tugueses e cujos empreendimentos singravam o Atlântico, comandados por irmãos 
do Templo, como foi o caso de Vasco da Gama, que chegou às Índias. A burguesia 
lisboeta e do Porto, partícipe da Revolução de Avis, estava representada nos empre-
endimentos náuticos dos portugueses por grupos que eram membros das comu-
nidades judaicas e de cristãos novos de origem hebraica ou moura. Mas, em geral, 
iniciados na Ordem de Cristo e de Avis. Havia ainda outras fontes de financiamen-
to externo, cuja origem eram, principalmente, no caso de Portugal, comerciantes 
genoveses e casas italianas, belgas e holandesas, de Amsterdã, Bruges e Antuérpia, 
onde Portugal instalou uma feitoria representativa no século XV. Não é desconhe-
cido o caso do açúcar, para o qual a implantação dos projetos teve financiamentos 
na área rural e fabril instalados nas ilhas do Atlântico e depois no Brasil172. 

Entretanto, no início do século XVI, ainda no governo de D. Manuel I, a 
dimensão tomada pela expansão marítima alterou a estabilidade financeira portu-
guesa, que promovia o seu desenvolvimento baseado nas navegações. Associou-se 
o rompimento marcado com a expulsão e a conversão forçada dos judeus migrados 
da Espanha que passaram a fugir, primeiro para Portugal, em 1492, abandonando 
muitos recursos sem liquidação, de modo semelhante ao que ocorreria com a igreja 
anglicana na Inglaterra de Henrique VIII173, ou de Felipe, o Belo, com os Templá-
rios de De Moley.  

Associava-se ao absolutismo implantado o grande cisma na igreja católica, 
iniciado por Lutero na Alemanha, criando as congregações protestantes cujo rom-
pimento cristão traria situações inconvenientes às antigas parcerias portuguesas 
com holandeses, belgas e alemães. Estes passaram a construir novas estruturas de 
poder com base nos interesses protestantes ou questionando as alianças familiares 

172Também vale ressaltar o papel secreto que cumpriu Américo Vespúcio em suas participações 
exploradoras nas primeiras viagens à desconhecida Terra de Vera Cruz, prospectando negócios a 
serviço de grupos capitalista italianos.
173O absolutismo real, no caso dos reis do século XVI, era parte da formação do chamado Estado 
Moderno no qual recursos de protestantes, judeus e outros grupos religiosos foram transferidos à 
formação de um mercantilismo. Incorporavam politicas de centralização do poder real, exproprian-
do imensas riquezas obtidas durante o período feudal. 
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aristocráticas impostas pelas casas reais, como foi o caso dos Habsburgo da Espa-
nha em relação aos holandeses e alemães.

É paradoxal que durante a crise religiosa que levaria à Reforma Protestante 
ocorresse o início do maior ciclo mercantil de que se teve notícia na humanidade. 
No final do século XV e início do XVI, reestruturou-se o comércio na Europa, 
como base nas conquistas de Portugal e Espanha, que passaram a trazer para o velho 
continente algumas mercadorias por preços acessíveis a grande parte da população. 
Entretanto, também se construíam os monopólios comerciais de inúmeras 
mercadorias fabris produzidas na Europa e de alto consumo, como tecidos, além 
das novas, como sal, açúcar e pimentas, vindas do Novo Mundo. A construção 
desses monopólios era realizada pelos comerciantes, que logo se transformaram em 
financiadores, em função dos lucros obtidos que não eram mais controlados pelas 
casas reais ou pela igreja, havendo, inclusive, em alguns casos, a participação privada 
da aristocracia reinol. Restava, assim, ao erário receber os impostos mitigados por 
despesas como comendas e subsídios. 

Nessa conjuntura, ocorreram conflitos entre as nações católicas174 ou entre 
estas e as protestantes175, cujos interesses e políticas em relação aos descobrimentos 
eram divergentes, principalmente relacionados aos abusos cometidos176. À diplo-
macia pouco restava a não ser restabelecer a paz e tratar com o Vaticano. A Igreja, 
portanto, abria cisões e discussões, tendo como pano de fundo as relacionadas à 
arrecadação de dízimos e outros recursos em seus domínios. Isso, naturalmente, 
ocorria nos domínios portugueses.

Visando mitigar o sofrido erário real, sempre carente de recursos para os 
projetos de expansão e considerando “levar a fé e a palavra de Cristo”, os reis ob-
tinham direitos de fazer cobrança de taxas feudais aos cristãos de seus territórios. 

174Os descobrimentos, conquistas e mercados (pau brasil e outras mercadorias) colocaram França, 
Espanha e Portugal em campos opostos. Também houve divergências entre França e os demais em 
função do Concílio de Trento.
175A mais conhecida foi a invasão da Companhia das Índias Ocidentais ao Brasil, no período da 
União Ibérica.
176Podem-se listar as diversas invasões ao território de domínio português feitas por aventureiros fi-
nanciados por grandes casas francesas ou italianas. Não são desconhecidas as investidas de corsários 
e piratas ingleses no território do Brasil e da Amazônia. 
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Essas cobranças passaram a ser realizadas ao longo do século XV ainda de maneira 
provisória e através de breves Bulas papais pelos reis; com o tempo, estes passaram 
a solicitar que esses recursos fossem incorporados ao erário real, como uma espécie 
de contrapartida aos serviços de evangelização a serem feitos nas novas descober-
tas. 

O PADROADO RÉGIO 

Em 1514, o papa autorizou D. Manuel, como grão-mestre da Ordem de 
Cristo a “tomar posse das rendas de todos os mosteiros do reino” provisoriamente. 
Desse modo, o controlado recurso era mantido pela igreja de Roma. Tratava-se, 
a rigor, de se apropriar das receitas177 obtidas e destinadas às comendas (espécie 
de recompensa) aos que houvessem servido “a Deus e ao rei” na guerra contra 
os mouros, ou seja, à parte da nobreza. Autorizava, além da apropriação das ren-
das, das ações administrativas de atender a “jurisdição eclesiástica sobre as Ordens 
religiosas sobre todas as ilhas e terras de ultramar, as conquista e a conquistar” 
(KUHNEN, 2005, p. 109). Ou seja, administrar os recursos da igreja. Dessa forma, 
D. Manuel I assumia a função de gestor da igreja em territórios portugueses, que 
vinham sendo descobertos ou que viessem a ser descobertos dali em diante. Signi-
ficava que a imensa área do interior do Brasil, África e Ásia poderia ser incluída pela 
ação dos religiosos que atuavam fazendo catequeses naquela população. Implicava, 
em contrapartida, o pagamento dos padres e outros religiosos da hierarquia da 
igreja.  

O endividamento do reino português havia aumentado à medida que se ex-
pandiam seus domínios pelo Mundo. A questão logística de abastecimento e ar-
mação das tripulações dos barcos e das tropas de conquista e fixação era o prin-
cipal custo daquela expansão, especialmente considerando-se o tempo no qual os 
marinheiros e demais tripulantes se envolviam no processo de busca e exploração 

177Nesse conjunto, havia, além de parte física da produção rural a ser comercializada, taxas de na-
tureza eclesiástica, como dízimos e aluguéis de espaços de prática litúrgica. Havia impostos rurais 
decorrentes da produção e aluguéis de construções. Havia também direitos obtidos de cavaleiros 
e comendadores que recebiam contribuições reais pelos feitos nas conquistas ou dispensa de pa-
gamento de alguma obrigação como recompensa por trabalho ou ação militar. (VITERBO, 1798).  
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de rotas adequadas e seguras, com retorno dos lucros para os comerciantes. Essa 
difícil situação do erário real não se alterou no governo de D. João III. No gover-
no anterior, do Venturoso, o acesso às Índias permitiu que alguns comerciantes 
burgueses metropolitanos ou estrangeiros passassem a partilhar as riquezas des-
cobertas. Criou-se um conjunto de comerciantes e traficantes endinheirados cujos 
recursos eram oriundos do comércio de mercadorias de toda natureza. Mas, os 
recursos fiscais não cobriam os gastos reais dos projetos de expansão, como o do 
Brasil, muito mais extenso que o imaginado inicialmente, cujas missões de reconhe-
cimento e guarda costas ou exploração ocorriam, mas justificando a colonização 
que se discutiu durante todo o início do século XVI.  

Tentando mitigar a situação da expansão, adotavam os portugueses uma prá-
tica de sigilo para suas expedições, fossem colonizadoras, explorados ou militares. 
Isso, porém, não reduzia os riscos com os espanhóis ou conflitos com os franceses 
que ampliavam sua área de ação, principalmente, relacionada com madeira de tin-
turaria. Além disso, os lusitanos não conseguiam reduzir o custo com as missões 
militares repressoras aos estrangeiros inconformados com o domínio português no 
Novo Mundo. 

Nos primeiros anos de exploração da costa brasileira, o governo português, 
preocupado com as dificuldades e resultados das Índias Orientais, tentou realizar a 
colonização com apoio dos capitais de cristãos novos em uma política de arrenda-
mento das novas terras; era uma solução fácil. Dentre os arrendatários, encontra-
va-se Fernão de Noronha, cuja empresa construiu a chamada Nau Bretoa, que foi 
considerada o limite do possível para investimentos dessa natureza. O projeto foi 
bastante efêmero em função da forte pressão francesa até a instalação das Capita-
nias Hereditárias, iniciada em 1532, que contavam com recursos privados.  

Em função da crise entre o governo, judeus e cristãos novos e velhos, a par-
tir de 1498, depois aprofundada em 1506, com o édito de expulsão e o evento do 
Pogrom de Lisboa quando houve a autorização, ou mais corretamente a omissão de 
autorização, permitiu-se a transferência de centenas de judeus e cristãos novos para 
a colônia portuguesa da América. Uma das consequências pode ser aqui ser con-
siderada: a redução de recursos para financiamentos da expansão marítima. Mas, 
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mesmo assim, burlando a legislação, judeus e cristãos novos continuavam a migrar 
para as novas terras da Colônia portuguesa da América, iniciando a produção de 
cana de açúcar e transformado aquela matéria-prima em mercadoria de uso geral: o 
açúcar do nordeste brasileiro. Diferentes notícias permitem dizer sobre esse acesso 
de pessoas que passaram a fazer um processo de colonização no Nordeste e em São 
Vicente, regiões que depois se revelariam mais eficientes na colonização oficial com 
a produção do açúcar178. Assim, as condições pretéritas, apesar das dificuldades im-
postas, garantiram vantagens àqueles colonizadores originais, neste caso sem incen-
tivos, certamente, decorrentes das dificuldades fiscais pelas quais passava o reino179.  

No governo de D. João III, iniciado em 1521, se tentaram, novamente, as 
negociações com o papado visando às concessões fiscais ocorridas com seus an-
tecessores. Naquela oportunidade, o governante tentava ampliar estrategicamente 
as concessões até então feitas, mas sem maior sucesso. Entretanto, a mudança do 
papa, em 1550, permitiu ao rei encaminhar carta ao alcaide-mor, em 1551, na qual 
propôs ao dissoluto180 Papa Júlio III a cessão definitiva dos Grão-Mestrados das 
Ordens militares-religiosas de Cristo, de Avis e de Sant’Iago, de maneira a passar 
a receber as taxas das dependência religiosas. Solicitava, também, a gestão das co-
mendas que ampliavam o déficit do tesouro real. Parece evidente que esse acordo 
aliviou a situação e permitiu iniciar de maneira mais efetiva a colonização, conside-
rando-se a formalização de unidades administrativas seculares e religiosas, em face 
da fundação de escolas e unidades administrativas em diversas partes do Brasil, 
como elemento do processo colonizador. 

A situação do erário continuava constrangedora e agravada pela situação à 
qual ficaram sujeitos os governantes sem os judeus no reino português. Muitos, de-
178O engenho de São Jorge dos Erasmus, na região de Santos, e Itamaracá, na região de Pernambu-
co foram apoiados pela iniciativa privada protestante, ou cristã nova. Havia também degredados e 
desgarrados das navegações das pioneiras expedições. 
179Em 1516, D. Manuel baixou um alvará buscando encontrar pessoas com habilidade para traba-
lhar com cana de açúcar, cuja contratação foi feita a Pedro Capico, que recebeu, além do trabalho 
realizado, escravos que deram entrada com pagamento de impostos (Anais da Biblioteca Nacional, 
v. 73, p. 262, 1954, capítulo VII).  
180Segundo a correspondência entre o rei e seu comendador-mor (uma espécie de embaixador junto 
ao Vaticano), D. Afonso de Lencastre, para que o negócio vingasse, o mesmo, conhecendo o Papa, 
enviou-lhe um grande anel com uma pedra de brilhante, em 1551. 
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pois da expulsão do território português, por pressão espanhola181, iniciaram a mi-
gração para os novos territórios da América e passaram a colonizar algumas regiões 
brasileiras, onde desenvolveram atividade com base na cana de açúcar (SOMBART, 
2014). 

Desde o governo de D. Manuel, havia uma divisão dos poderes entre a igreja 
medieval católica e o poder real que seriam definidos nos Concílios de Trento (1523 
e 1546), onde se discutia a contrarreforma católica. Permitia-se aos reis reforçarem 
o padrão de centralização de poder que havia sido iniciado em algumas nações e 
que os levaria a uma possível retomada católica nas novas regiões. Nestas, deveria 
ser estimulado ainda mais o providencialismo cristão que se revelava apenas apa-
rentemente, como no caso das colônias de Espanha e Portugal, mas cuja essência 
descambou para a escravidão dos índios. Certamente, era o padroado o instrumen-
to mais contundente desse processo naquelas regiões, especialmente porque absor-
via as populações locais como colonos e, nessa perspectiva, se puderam incorporar 
as conquistas portuguesas do Extremo Oriente no vice-reino das Índias (BOXER, 
2002, p. 242).  

Essa ferramenta de colonização introduzida nas novas colônias atuava dire-
tamente subordinada ao poder real. Quando, provisoriamente transferido por Bulas 
durante o século XV, e depois em definitivo, o padroado permitia nomear bispos, 
padres e alterar a hierarquia da igreja, como no caso português, a partir de 1551, 
quando o rei nomeou o primeiro bispado no Brasil ao assumir os grão-mestrados. 
Assim, como religiosos, dentro de suas ordens, como os da Companhia de Jesus 
passariam a atuar como se fossem forças militantes religiosas da colonização. 

IGREJA CATÓLICA E A EXPANSÃO PORTUGUESA

A importância da Igreja católica na formação brasileira parece inconteste, 
considerando-se território e população, como é citado em Raízes do Brasil por 
Holanda (1989, p. 84). Lembra o autor o papel desempenhado pelos soldados e 
religiosos nas diferentes Ordens. Ambas as instituições atuaram na colonização do 

181D. Manuel I havia assinado no seu Tratado de casamento com a filha dos reis católicos um com-
promisso de expulsão dos judeus.
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Brasil como “braço armado pelo Estado Português”, reconhecendo-lhes os espa-
ços coloniais portugueses onde ocorreriam missões e conquistas que se conforma-
riam nos séculos seguintes182. 

Holanda retornaria ao tema, coordenando o estudo de Lacombe (1985, p. 
51-75), na História Geral da Civilização Brasileira. O capítulo que trata da vida espiri-
tual do Brasil apresenta o título “A igreja no Brasil Colonial”, no qual informa ter 
ocorrido o padroado desde o governo de D. Manuel, em 1514. Naquele ano, o reino 
português obtivera pela primeira vez “o direito de apresentação para todas as terras 
adquiridas nos últimos dois anos e para adquiri-las no futuro. Mas mantêm-se esses 
direitos na Ordem de Cristo” 183 (HOLANDA, 1985, p. 55).

Tratando do mesmo tema, Boxer (2002, p. 242), no Império Marítimo Português, 
ao discutir a expansão, incluindo colonização lusa em sua porção oriental, citou 
Diogo do Couto no início do século XVII (1612) em “O Soldado prático”, que 
expunha diversos problemas da colonização. E garante que no período em que fi-
cou o reino português subordinado ao rei espanhol se admitiam reflexões como as 
quais fez Couto. Naquela etapa da história, Portugal manteve suas “conquistas do 
Oriente” ao unir os dois poderes – espiritual e temporal – como se jamais “pudes-
sem ter exercido um sem o outro”. Ou seja, considerava como reflexão em o “Sol-
dado Prático” haver unidade de militares com padres e com ela terem conseguido 
fazer a expansão colonial. 

Essa lógica pensada pelo militar, nas colônias do Oriente e das costas da 
África, não teria diferente interpretação na Amazônia ou nas repartições às quais o 
Brasil ficou sujeito, embora haja outras explicações possíveis de natureza econômi-
ca. E acrescenta Boxer, como testemunho daquela interpretação, parte da crônica 
do Frei Trindade, de 1638:

182O padroado, como braço do Estado, atuou até a Proclamação da República, portanto desde 1551 
até 1889, prestando-se à colonização.
183O Papa Leão X (Médici) baixou duas bulas: Dum fidei constantium menciona pioneiramente o pa-
droado português (07-06-1514) e Pro excellenti raeeeminentia (12-06-1514), o direito de apresentação 
para todas as terras adquiridas nos últimos dois anos e para adquirir no futuro (HOLANDA, 1985, 
p. 55).
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[...] as duas espadas do poder civil e do eclesiástico estiveram 
sempre tão unidas na conquista do Oriente que raramente en-
contramos uma a ser utilizada sem a outra, porque as armas só 
conquistaram através do direito que a pregação do Evangelho 
lhes dava, e a pregação só servia para alguma coisa quando era 
acompanha e protegida pelas armas (apud BOXER, op. cit., p. 
242).  

Certamente o comentário não seria impróprio para destacar o papel desem-
penhado pelos conquistadores vicentinos (bandeirantes), cuja relação com índios 
e a igreja não era das mais afetuosas, chegando mesmo ao conflito com os jesuítas 
espanhóis vindos do Paraguai, mas eles mesmos exploradores, conquistadores e 
colonizadores. 

É possível mesmo entender que, no Brasil, apesar da unidade institucional 
imposta pela coroa, e lembrada por Boxer (2002), houvesse padrões diferentes de 
colonização em face dos bandeirantes, ou seja, o empreendimento açucareiro no 
Nordeste e sua expansão pecuária e latifundiária, ou do extrativismo na Amazônia, 
a partir principalmente do século XVII. 

Pouco antes de 1640 e com a restauração, os projetos de expansão e co-
lonização nas colônias portuguesas na América do Sul foram se ampliando em 
dimensão e com ebulição conquistadora ganhou corpo em diversas partes da co-
lônia. Essa marca podia estar associada a um nacionalismo que surgia em todas as 
possessões lusitanas sul-americanas. 

Assim, seria naquele período que os vicentinos bandeirantes adentrariam no 
Centro-Oeste e para o Sul, onde ocuparam a fronteira do Tapes; também inicia-
riam a exploração do ouro das Gerais, até serem expulsos na Guerra dos Embo-
abas; os holandeses, aportados no Nordeste, foram expulsos pela iniciativa colo-
nial (MELLO, 2014), consolidando a colônia, e Pedro Teixeira fundaria a Colônia 
Franciscana no extremo oeste da Amazônia, abrindo a rota entre Belém e o Peru e 
fixando os limites da colônia portuguesa com o Peru espanhol. 

É possível considerar que nas disputas entre bandeirantes e religiosos, na 
região do Guaíra, possam ter surgido alguns resíduos das questões que envolviam 



151

cristãos novos e judeus184 em relação à igreja, questão iniciada no século anterior 
e com a inquisição recente que ressurgia vez por outra. Mas, certamente, a disputa 
territorial e o acesso de pontos estratégicos, como foi de fato no Guaíra, parecem 
ter sido o objetivo maior de Tavares frente aos jesuítas espanhóis daquelas missões 
(MELLO E SOUZA; CERQUEIRA, 2014). 

A lembrança de Raposo Tavares remete à sua missão, entre 1647-1651, moti-
vada por ordem real em 1646. A expedição noticiada por Cortesão (1958) ocorreu 
por ordem de D. João IV, que lhe determinou, quando este esteve em Portugal 
aprendendo arte geográfica e que a teria cumprido, fazendo tal exploração a partir 
do Rio Paraguai até Potosí e de lá a Belém185. 

Na fase inicial da colonização, os portugueses do século XVI haviam cons-
truído no litoral atlântico um padroado que pode ser considerado irradiador e que 
foi proposto por Nóbrega ao chegar como superior dos jesuítas a Salvador e depois 
a Piratininga. Esse modelo foi implantado nas missões, principalmente dos jesuítas, 
que fundaram vilas, com capelas e escolas, como em São Paulo, Salvador, São Luiz e 
Belém, na Amazônia. Ali, com os nativos auxiliando nas construções, aprenderam a 
língua e criaram a língua geral de conversão e catequese dos demais nativos, dentro 
dos objetivos aos quais se propunha a Companhia. 

Na Amazônia até 1580 pouco ou nada havia ocorrido como colonização es-
panhola ou portuguesa. O esforço de Orellana, descendo dos Andes e chegando à 
foz do Rio das Amazonas, como se viu, não permitiu que retornasse ao grande rio 
de forma a manter seu domínio. Ali, havia inúmeras tribos com diferentes graus de 
compreensão do papel civilizador, como pretendiam os europeus, que entendessem 
o salvacionismo ao qual se propunham. Mas a realidade estava mais próxima da es-
cravidão. Assim, as tentativas de conquistas ocorreriam, com os mesmos objetivos 

184O caso de Antônio Raposo Tavares, cristão novo de origem e que comandou o conflito no Itatim 
e Paranapanema com o jesuíta Montoya de forma emblemática, conforme Cortesão (1958), e as 
discussões de Mello e Souza, Cerqueira (2014), sobre Holanda (1945).
185A afirmação de Cortesão (1958) carece de detalhamento sobre o retorno a Belém. Mas é possí-
vel que tenha ido de Potosí ao Madeira pelo Mamoré, cujo curso era o caminho “mais curto entre 
aquelas minas e o Atlântico”. Citação de Cortesão (1958), conforme discussão de Nunes (1977), 
referindo-se a Ñuflo de Chaves e à viagem pelo rio Mamoré e Madeira, em 1560.
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anteriores, anos depois resultando infrutíferas em face da revolta que se aprofun-
dava entre nativos e colonos. 

Tal situação adentrou ao chamado jugo espanhol e se manteve no longo 
governo dos Habsburgo castelhanos, até 1615, quando se iniciou por iniciativa co-
lonial a expulsão dos holandeses, franceses e ingleses que atuavam comercialmente 
na foz do Rio Amazonas. Evidentemente, os comerciantes contavam com os na-
vios armados e prontos a reprimir contestações. Armados, faziam negócios com os 
índios de quem obtinham produtos naturais, principalmente madeiras, que carrega-
vam para a Europa. Eventualmente, utilizavam rotas alternativas, diferentes da foz 
do Amazonas. Para tal, desciam pelo Rio Negro, utilizando o Canal de Cassiquia-
re186 depois de entrar pelo Orinoco, o que justificou tentativas de domínio daquela 
região pelas potências que se estabeleciam e que se consolidariam naquele período, 
sendo abandonadas definitivamente pelo Tratado de Utrecht em 1713-1715. Com 
este Tratado, o interesse e a cobiça diminuíram, quando o domínio passou a ser 
reconhecido aos portugueses, com apoio inglês, que já atuavam na área através da 
presença principalmente de padres dominicanos.

A luta que se faria aos ocupantes estrangeiros foi iniciada com a expulsão de 
uma colonização francesa, em 1614, da Ilha de São Luiz. A mesma missão militar ti-
nha como objetivo ir além da colônia da França, nessa Ilha de São Luiz. A esquadra 
saída do Nordeste deveria conquistar fortes estratégicos e construir outro fixando 
uma vila: o forte do Presépio e a Vila de Santa Maria de Belém que se constituíram 
como marcos da colonização portuguesa na foz do Rio Amazonas. 

Separada politicamente do Estado do Brasil por ato palaciano em 1621, 
como Estado do Maranhão, naquela região e seus governos regionais passaram 
a constituir um Estado autônomo, recebendo ordens e colonos de outras partes 
do império português, como casais dos Açores, militares do Nordeste, mas, fun-
damentalmente, nativos e mamelucos, que eram transformados em colonos pelos 
padres que os catequizavam como cristãos. 

186Trata-se de um canal natural, de 326km, que liga o rio Orinoco, na Venezuela, ao rio Negro, 
afluente do Amazonas, que deságua em Manaus.
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Essa divisão territorial, justificada pela agilidade das comunicações com o 
reino, de onde se emitiam as ordens e diretrizes específicas, estava relacionada à 
colonização regional que mantinha religiosos com ordens baixadas pela burocracia 
real, antes e depois da restauração, com a constituição do Conselho Ultramarino187. 
Levando em conta a colonização e as leis relacionadas aos índios em geral, procu-
ravam os legisladores e governantes reais reduzir os desmandos que ocorriam na 
Colônia188 entre colonos e governantes locais. Entendiam os colonos que os índios 
deveriam ser escravizados, portanto buscavam nativos no interior da Capitania, 
com o objetivo de escravizá-los, o que era contestado pelos padres. Diferentemen-
te, entendiam esses religiosos que, para incorporarem os índios à fé cristã e ao 
trabalho assalariado, deveriam ser batizados e registrados, adentrando, desse modo, 
aos labores do sistema, na forma da lei que auxiliaram a elaborar. 

Para tanto, na metrópole, participavam de reuniões conseguindo das auto-
ridades que legislação fosse baixada e normas reais, reafirmadas. Assim, eram ne-
cessárias reedições, ordenações e consolidações de leis e normas que confirmavam 
a legislação, como foi a de 1720, referindo-se à lei de 1655 que “proibia resgates e 
cativeiros” e que suscitou o Regimento das Missões de 1680, que “proibia totalmente 
os resgates”, mas que não era cumprido.  Regulamentavam o regimento, em 1686, e 
se baixavam alvarás entre 1686 e 1688, o que, a rigor, era pouco mais que reafirmar 
a lei anterior. Assim, a consolidação das leis era publicada como Regimento dos 
Índios, em 1720. Depois e finalmente, o Diretório dos Índios, de 1757, foi baixado 
pelo Marquês de Pombal sob inspiração de Francisco Xavier de Mendonça Fur-
tado, que viveu na região e fora capitão geral na região; em seu retorno ao reino, 
passou a ser ministro do irmão, Marquês de Pombal. 

Tais iniciativas reais acabaram por serem motores das condições de expansão 
e conquista dos religiosos, militares e colonos que davam à formação territorial bra-
sileira, na Amazônia, maior amplitude, tendo mesmo chegado ao Peru e a outros 
limites no Oeste e Noroeste, que incluíram diversas regiões na América portuguesa, 

187O Conselho Ultramarino sucedia ao velho Conselho das Índias, em 1642, pouco tempo depois 
da aclamação do rei D. João IV.
188Em geral, acatavam informações de especialistas ou antigos gestores, como foi o caso do padre 
Antônio Vieira, ou de Francisco Xavier de Mendonça Furtado.
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antes espanholas, como a Venezuela e Colômbia, a partir da expansão pelo Rio 
Negro.

Na iniciativa local, considerando-se a Capitania do Grão-Pará ainda inci-
piente, houve a pioneira missão com importantes repercussões. Destaca-se, nesse 
aspecto, a ascensão de um governador interino, de nome Jacome Raimundo de 
Noronha189. Em meio a essa interinidade, o governador determinou uma expedi-
ção de Pedro Teixeira, que ocorreu em 1637-8 com grande comitiva. Ocorria, de 
fato, com a justificativa da chegada de dois missionários espanhóis da Audiência de 
São Francisco de Quito, atual Equador. Estes acabaram estimulando a ordem de 
Noronha, que definiu a rota entre Belém e aquela repartição espanhola de governo 
subordinada ao vice-reino do Peru. Note-se que a ordem foi dada às vésperas do 
golpe palaciano de 1640, na metrópole, e provavelmente com vistas a ele190. 

Mas, se a expansão oficial ocorria a manu militari com protagonismo de Pe-
dro Teixeira e Bento Maciel Parente, entre outros, os governadores eram nomea-
dos por reis espanhóis. Mesmo assim, os religiosos faziam seus descimentos dos 
índios, tentando salvar os nativos da escravização, geralmente da alegação de guerra 
justa191 que lhes impunham colonos e militares, com denúncias, como ocorreu com 
Acuña, no retorno da expedição de Teixeira em 1638, informando sobre as trai-
ções e condições que lhes eram impostas na região de Santarém. Contraditórios 
nessas questões, religiosos e militares iam se envolvendo como protagonistas dessa 
colonização, cujo papel frente aos nativos era submetê-los aos interesses metropo-
litanos, consolidando a colônia portuguesa na região, em um processo negociado 
com o Vaticano desde 1551: o padroado. Assim, desde 1616, as missões religiosas 
e militares portuguesas haviam se incorporado definitivamente ao cenário natural 
da região do Maranhão e depois do Grão-Pará, substituindo os interesses franceses 

189Segundo a legislação à época, havia necessidade de uma nomeação formal da metrópole, sendo 
este burocrata, nomeado apenas por uma câmara local.
190Levantes populacionais ocorreram no período, não apenas em Portugal, assim como algumas 
insurreições nativistas ou mesmo aclamações para um rei português. Destacam-se nesse sentido a 
aclamação de Amador Bueno em São Paulo, e outros eventos da mesma natureza em Pernambuco. 
191Para tal, passavam a ser inimigos aqueles resistentes ao trabalho compulsório, às aculturações e à 
ocupação de suas terras pelos colonos.
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e de outras nações europeias, especialmente dos holandeses que haviam ocupado 
algumas regiões no Tocantins. 

Entretanto, a colonização com moradores metropolitanos ou ilhéus dos 
Açores, brancos, demoraria alguns anos. Apenas em 1619 chegariam 30 famílias 
daquelas ilhas para substituir a colonização francesa na Ilha de São Luiz, dando iní-
cio ao efetivo processo de colonização na região, com colonos portugueses. Assim, 
passavam a ser assentados colonos brancos e não apenas “índios nativos amansa-
dos”, como ocorreu em diversos locais da colonização portuguesa onde se insta-
laram apenas feitorias ou em espaços remanescentes das colonizações de outros 
países, como havia ocorrido até então (SOUZA, 1994)192.  

O PADROADO NA AMAZÔNIA

Parecia justo aos portugueses que assim fosse, pois as descobertas haviam 
levado à migração grande contingente populacional para as colônias no mundo 
todo, mesmo com uma colonização de restritos arraiais e vilas, como ocorrera no 
Brasil desde o início do século XVI. Outros povos, com empenho diferente, ha-
viam criado modelos de colonização nas novas regiões descobertas que abriam aos 
descobridores originais e colonizadores o novo mundo. 

Presentes em todos os continentes, os portugueses haviam iniciado aquele 
ciclo de descobrimentos e tinham dificuldades de atender todas aquelas regiões e 
interesses que se apresentavam. Não estavam dispostos a ceder espaços a outros 
povos. A iniciativa colonizadora de capitanias havia tido relativo sucesso na ilha 
da Madeira e Açores, considerando-se as unidades açucareiras, e de certa forma 
em Pernambuco e São Vicente, onde se havia esgotado e cujo balanço não era o 
considerado anteriormente. Faltavam dinheiro e financiamentos para continuar e 
manter as conquista sobre as descobertas e espaços que se abriam com a expansão 
marítima e fluvial, como poderia ser considerada a expansão no Amazonas. Outros 
povos continuavam criando planos e projetos, com apoio das suas casas comerciais, 

192Souza (1994, p. 34-35) informa terem ocorrido na Amazônia portuguesa no século XVI projetos 
de colonização de alemães (1528,1536, 1541), ingleses (1595, 1610) e holandeses (1599), além dos 
franceses, no início do século XVII.
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para novas e mais conquistas colonizadoras; entretanto, algumas falências haviam 
afastado investidores.

O Estabelecimento do Governo Geral exigiu da coroa a construção de uma 
Vila e indenização dos antigos capitães hereditários para estabelecer a nova capital, 
Salvador, onde seriam alojadas as tropas e o aparato burocrático da nova colônia, 
formalmente, com a presença de um representante da coroa real: Tomé de Souza. 

Antes mesmo da união ibérica, e pouco tempo depois de fundar Salvador, a 
partir de 1551, ainda no governo de D. João III, houve uma aproximação estratégi-
ca com o Papa e a confirmação, em definitivo, do grão-mestrado da Ordem de Cris-
to, de Avis e Santiago pelo Papa Júlio III ao rei de Portugal, através da Bula Praeclara 
carissimi, de dezembro daquele ano. Com ela, concedia a autoridade papal à admi-
nistração eclesiástica aos reis portugueses193, justificando as alegações de militares 
e religiosos sobre o comando das instituições colonizadoras. Mas, evidentemente, 
transferia-se a arrecadação para a gestão temporal das propriedades dos mosteiros, 
igrejas, bispados etc., o que significava ampliar os cofres dos reis e a autoridade real.

Tal Bula, a rigor, era produto de uma negociata que envolveu presentes e 
“um grande diamante” doado ao Papa pelo rei português, pelo comendador-mor 
em nome de sua real majestade, no início do ano de 1551194. Havia, ainda, negocia-
ções em andamento sobre o II Concilio de Trento195. 

Tratava-se desse modo, na perspectiva da colonização, de criar um patronato 
nas terras descobertas e na expansão futura decorrente daquela iniciativa, provi-
sória e insegura e que passava a ser definitiva, à qual foi chamada padroado (HO-
LANDA, 1989, p. 84; BOXER, 2002, p. 242-261). Esta vigorou em todo o período 
193“O correo chegou aqui a VIII dias deste a tarde e me deu as cartas de Vossa Alteza de XIII do 
passado e assi ho diamante, e ao outro dia pella menhãa fomos Santa Flor e eu porque estava tam-
bém pera yr la e me pareceo que Vossa Alteza folgaria com isso. E o Papa estava em cama, e por ha-
ver mal dormido aquella noite, mandou nos rogar que comêssemos [...]”. Carta do comendador-mor 
D. Afonso para D. João III dando-lhe noticia do grande regozijo que o Papa tivera com o diamante 
que ele lhe enviara num anel. Roma, 1551, Agosto, 18. — Papel. 2 folhas.
194Em outra carta ao comendador-mor, D. João III instruía-o sobre os procedimentos na conversa 
que teria com o papa sobre as comendas e mestrados das Ordens. Lisboa, 1551, 13 de julho — 
Papel. 2 folhas.
195Ainda que a documentação não seja explícita, verifica-se que havia o apoio de Portugal ao Concí-
lio cuja representação caberia a D. Henrique, irmão do rei e futuro rei de Portugal.
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colonial e até o final do Império brasileiro, com a igreja a serviço do Estado e 
vice-versa. Era assim similar ao comando supremo das forças militares sujeitas ao 
rei. Com esse arranjo legal, a igreja, passava a ser um instrumento real de conquista. 

A estratégia do padroado tinha nos padres a possibilidade de transformar 
algumas aldeias em aldeamentos, fixando a colonização, onde construíam escolas 
e capelas, local de educação e catequese, portanto, acreditavam eles, na conquista 
do gentio. Agia como se “fosse um braço do poder secular” nas terras da Améri-
ca portuguesa, como diria Holanda (1989, p. 84). Em outras palavras, abria-se na 
prática, para os reis de Portugal, portanto, antes mesmo do domínio espanhol, a 
possibilidade da expansão portuguesa sobre as terras a serem colonizadas além do 
meridiano de Tordesilhas, legitimando a ocupação na América, política que foi con-
tinuada pelos reis espanhóis no trono português de 1580 até 1640. Dessa forma, 
as conquistas portuguesas, no século XVII, contavam sempre com a vanguarda de 
religiosos, das ordens autorizadas pela coroa, jesuítas e dominicanos. Nas novas 
terras, os religiosos, no processo de expansão, eram acompanhados ou acompa-
nhavam as missões militares que se instalavam nas aldeias dos nativos, construindo 
pequenos fortins, com igrejas e suas escolas onde catequisavam os índios. 

Ambas as corporações – religiosa e militar –, acampadas nas aldeias dos na-
tivos, constituíam o que se podem chamar aldeamentos. Estes eram uma espécie de 
ajuntamento de tribos, de diferentes nações, que recebiam batismo e eram “verifica-
dos” com registro para serem transferidos para outro ponto, como informa Vieira 
(1735). Antes, os padres jesuítas, dominicanos ou de outra ordem, providenciavam 
os descimentos das diversas tribos para um ponto nas margens dos rios onde se-
riam mais adequados o aldeamento e a remoção dos índios. Ao realizarem as con-
sequentes catequeses e batismos, os religiosos, orientavam os índios para a religião 
católica. Nas escolas que justificariam o trabalho religioso, sob as ordens e custeio 
do Estado Português, ensinavam inicialmente a língua geral e depois a portuguesa 
e, para tanto, era cobrado um dízimo pela igreja. 

Nesses aldeamentos, depois chamados missões, em geral havia fortificação 
com alguma paliçada, porque se temiam ataques de tribos hostis ou inconforma-
das com as decisões evangelizadoras. Em função das suas práticas, mais ou menos 
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protetoras dos nativos, observava-se que a mais presente e organizada dessas insti-
tuições para a nova atividade de conquista era a Companhia de Jesus196. Vale lem-
brar que, desde o Governo Geral do Estado do Brasil, de Tomé de Souza, quando 
Manoel da Nóbrega chegou ao Brasil, auxiliando a administração secular a fundar 
escolas e povoações, como em São Paulo, Salvador e depois em outras vilas, criou-
-se a prática de conquista pela qual se impunha aos nativos a fé baseada no medo, 
o que passou a ser padrão daquela Ordem no restante da colônia portuguesa na 
América do Sul.  

Na Amazônia, a Companhia de Jesus recebeu, a partir dos anos cinquenta 
do século XVII, o Padre Antônio Vieira como provincial e superior da Ordem. 
O polêmico jesuíta contava parcialmente com apoio das missões franciscanas e 
dominicanas. Em um relato que fez ao rei D. João IV, descreveu os descimentos 
e aldeamentos. Seu texto197 tratando sobre o tema era uma espécie de relatório e 
revelava o espaço conquistado pelos portugueses onde a Companhia desenvolvia 
seu trabalho: 

Trabalharam este ano nas Missões, desta a conquista, vinte e 
quatro religiosos da Companhia de Jesus. Quinze deles, sacer-
dotes, divididos em quatro Colônias principais: a do Ceara, do 
Maranhão, do Pará, e do Rio das Amazonas. Nestas quatro 
Colônias, que se estendem por mais de quatrocentas léguas de 
costa [2800 km], [onde] tem a Companhia dez Residências, que 
são como cabeças de diferentes Cristandades a elas anexas, às 
quais acodem os Missionários de cada uma em continua roda, 
segundo a necessidade e disposição que se lhes tem dado. O 
trabalho, sem encarecimento, é maior que as forças humanas, 
e senão for ajudado de particular assistência divina, estaria a 
Missão sepultada com os que nela [vivem] por esta mercê do 
Céu conservam e continuam as vidas (VIEIRA, 1735, Carta ao 
rei D. João IV, 1660).

No mesmo documento de 1661, nota-se que o trabalho missionário, preten-
samente salvacionista religioso, era naturalmente descrito de maneira introdutória 

196Fundada em 1540, por Ignácio de Loyola, um antigo intelectual e soldado. Na ebulição da con-
trarreforma, quando foi criada, a Companhia passou a ser uma espécie de instrumento do funda-
mentalismo e providencialismo cristãos para a colonização.
197Carta de 11 de fevereiro de 1660, ao Rei [D. João IV].
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e metafórica, como era o estilo do autor, fosse nos sermões ou nas suas práticas 
catequéticas, mas sua leitura atenta nos oferece um exercício de cinismo como sabe 
bem praticar o político Vieira:

[...] grande o número das almas de inocentes, e adultos que den-
tre as mãos dos Missionários, por meio do batismo, estão quo-
tidianamente voando ao Céu, sendo muito maior a quantidade 
dos que recebidos os outros Sacramentos, nos deixam também 
certas esperanças de que se salvam [...]

E seguia vangloriando os portugueses em face do espaço que passou a ocu-
par Portugal na Amazônia aos espanhóis e franceses e garantir ao rei sua lealdade:

[...] outras Nações de melhor entendimento para perceberem 
os mistérios da Fé, e passar da necessidade dos preceitos á per-
feição dos conselhos da Lei de Cristo; não há, porém, Nação 
alguma no mundo, que, ainda naturalmente, esteja mais disposta 
para a salvação, e mais livre de todos os impedimentos dela, ou 
seja, dos que traz consigo a natureza; ou dos que acrescentam 
a malicia.

O relato de atividades passa a se explicar pela ação do contingente de mis-
sionários na região, com sede em São Luiz, no Maranhão. Tratado nesse trecho de 
coisas particulares, que na verdade são públicas, Vieira detalha a participação dos 
missionários e seu esforço: [...] fizeram-se este ano três Missões, ou entradas pelos 
rios, e terra adentro, e foram a nelas três padres com seus companheiros, prosélitos 
todos de quatro votos, e os mais antigos, e de maior autoridade de toda a Missão, 
por serem estas empresas de maior trabalho [...]

Pode-se entender que as missões fossem um grande movimento demográfi-
co, com milhares de pessoas que iam e vinham pelo sertão dos rios, como informa 
o Padre Vieira. Imagina-se que a partir desse informe, considerando as autoridades, 
pajens e serviçais, nativos e portugueses, haveria atividades diversas em que atua-
vam na sociedade. Assim, Vieira (1735, p. 12-45) nomeava os padres missionários 
e seu trabalho: 

O Padre Francisco Gonçalves, Provincial que acabou de ser da 
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Província do Brasil198, foi em missão ao Rio das Amazonas e 
Rio Negro, que de ida e volta é viagem de mais de mil léguas 
[5.000 km] toda por baixo da linha Equinocial [Equador], no 
mais ardente da Zona Tórrida. Partiu do Maranhão esta Missão 
em 11 de Agosto do ano passado de 1659, e atravessando por 
todas as Capitanias do Estado [do Grão-Pará e Maranhão], foi 
levando em sua companhia canoas, e procuradores de todas [as 
capitanias] para o resgate dos escravos que se faz naqueles rios e 
foi esta a primeira vez que o resgate se fez por esta Ordem, para 
que os interesses deles coubessem a todos, e particularmente 
aos pobres, que sempre, como é costume, eram os menos lem-
brados. Haverá quatorze meses que continua199 a Missão pelo 
corpo [principal] e braços daqueles rios [igarapés], donde se tem 
trazido mais de seiscentos escravos, todos examinados: primei-
ro pelo mesmo Missionário, na forma das leis de V. Majestade. 

Ao citar cinicamente a atividade de “resgate dos escravos que se faz naqueles 
rios e foi esta a primeira vez que o resgate se fez por esta Ordem”, afirma que se 
retiravam os nativos de seu espaço e os transferiam “à colonização”; com isso, cum-
pria-se a lei. E continua, informando o destino dos nativos do mesmo contingente 
de seiscentos índios: “trazido [como] mais de seiscentos escravos, todos examina-
dos: primeiro pelo Missionário, na forma das leis de V. Majestade”.

No relato, dá conta do trabalho do padre Francisco Velloso, que fora tam-
bém em 1659, em outra missão e em outra região. O trabalho realizado, segundo 
o padre Vieira, mereceu um comentário exemplar como justificativa, pois parecia 
acreditar que nessas missões haveria não apenas a busca de escravos, mas um sal-
vacionismo cristão: 

com ela [missão] resgataram e desceram outras tantas peças200 
em grande beneficio do aumento do Estado [...] nas outras Mis-
sões vai-se somente salvar as almas dos índios, e nesta vão-se 
salvar as dos índios, e as dos portugueses: porque o maior laço 
das consciências dos portugueses neste Estado, de que nem na 
morte se livravam, era o cativeiro dos índios, que sem exame, 

198Como bom político Vieira ressalta a divisão territorial e seu espaço de ação. Assim, separa o Es-
tado e a divisão religiosa da região onde é superior: o Estado do Grão-Pará e a Província do Brasil.
199Outubro de 1660.
200Assim se referia às pessoas, como se fossem semoventes escravos. Na continuação, diz do “au-
mento do Estado”, pois via crescimento da população colonizada.
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nem fôrma alguma de justiça, debaixo do nome de Resgate, iam 
comprar, ou roubar por aqueles rios (VIEIRA,1735, p. 12-45). 

Lembrava a recomendação real cumprida de “acudir por meio dos Missio-
nários da Companhia [de Jesus]” com a qual “os resgates que se fizessem somente 
quando forem as missões ao Sertão e que só os Missionários pudessem examinar 
e aprovar os escravos em suas próprias-terras, como hoje se faz”. Portanto, cabia 
aos missionários da Cia de Jesus, como parte de seu trabalho missionário, fazer o 
resgate e descimento dos nativos com o fim de escravidão que se fazia no estado 
do Grão-Pará e Maranhão. Mas isso apenas ocorreria segundo a lei real pela neces-
sidade de examinar os cativos: “depois de examinados e julgados por legitimamente 
cativos”. Para tanto, era necessário recebê-los e pagar os compradores conseguindo 
os povos por esta via o que se tinha por impossível neste Estado, que era haver nele 
serviço e consciência. 

E continua na missiva de 1660, com seu salvacionismo providencialista: 

[...] por mercê de Deus e beneficio da lei de V. Majestade se tem 
impedido as grandes injustiças que na confusão e liberdade do 
antigo resgate se cometiam que foi a ruína espiritual, e temporal 
de toda esta Conquista: sendo certo, que se o fruto deste gênero 
de Missões se computarem, e medir, não só pelos bens que se 
conseguem, senão pelos males que se impedem, e se atalham, se 
deve estimar cada numa delas por uma das grandes empresas, 
e obras de maior serviço de Deus que tem toda a Cristandade 
(VIEIRA, 1735, p. 12-45).

Em outra missão, Vieira enunciava a presença do Padre Manoel Pires, que 
“era bem conhecido no Reino com o nome do Clérigo de Paredes201”. Alertava 
que houvera uma missão anterior do padre a serviço da Cia de Jesus [...] que ele se 
empregara 

nesta Ordem para dar guerra ou castigar certos índios rebela-

201“Este missionário, quando na Europa, fora a Ermida e fonte milagrosa dada a conhecer naquele 
sitio e estando retirado em ermo de Roma, onde fazia vida solitária. Por particular inspiração do Céu 
veio a pé à Portugal, e pediu [para] ser admitido na Companhia para servir a Deus nas Missões do 
Maranhão e o tem feito nesta, e na do ano passado pelo mesmo Rio das Amazonas com grande zelo 
das almas. Professor da Prima de Teologia em Portugal, e no Brasil, da Casa e das Missões do Pará, 
mui prático e eloquente na língua geral da terra” (1735, p. 12-45).
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dos de nação Inheiguaras que no ano passado [provocaram] a 
morte de alguns Cristãos e tinham impedido a outros índios da 
sua vizinhança que se descesse para a Igreja e vassalagem de V. 
Majestade” (VIEIRA,1735, 12-45).

Os Nheiguaras eram, no relato de Vieira (VIEIRA,1735, p. 12-45), 

gente de grande rebulição e valor, e totalmente impacientes com 
a sujeição, tendo-se [a missão lhes] retirado suas armas [que es-
tavam em] lugares mais ocultos e defensáveis das suas brenhas 
em distância de mais de cinquenta léguas [350 km]. Lá foram 
buscados, achados, e cercados, rendidos, e tomados quase to-
dos, sem dano, mas com dois índios nossos levemente feridos202.

A segunda entrada [que fez o padre Pires] foi ao grande Rio dos Tocantins, 
cuja 

grandeza [mostrava ser] o segundo [rio] de todo o Estado [até 
então conhecido] e povoado por muitas nações [indígenas] a 
que ainda se não conhecem as nascentes”. Nesta “Missão levou 
quatrocentos e cinquenta índios de arco e remo e quarenta e 
cinco soldados portugueses de escolta com um Capitão de In-
fantaria (VIEIRA,1735, p. 12-45). 

Observa-se nesse relato que o movimento militar e paramilitar dos religiosos, 
com índios e eles mesmos com formação para tal, visava assegurar aos primeiros, 
além da segurança, um ‘apaziguamento’ dos nativos para sua sujeição pela cristia-
nização; a partir dela, ocorriam suas revoltas, justificando as guerras justas para a 
escravidão do chamado gentio.   

Não era diferente nas missões espanholas, onde os missionários da mesma 
Companhia de Jesus se prestavam a expansão e conquistas das novas regiões. Do 
mesmo modo que os jesuítas portugueses, estavam envolvidos com política e a 
serviço dos Estados a quem serviam, como era o caso de Antônio Vieira, tomando 

202A estratégia de conquista dos índios, principalmente, os que não se submetiam imediatamente, era 
a manu militari, com uso da força e armas, pois o medo, segundo o primeiro jesuíta que chegou com 
Tomé de Souza ao Brasil, Manoel da Nóbrega, fazia parte ‘das catequeses’.  
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partidos203. Entretanto, do ponto de vista econômico, as missões religiosas aparen-
temente tinham um projeto próprio, considerando a construção de aldeamentos, 
e depois missões, de obtinham canela, anil, salsaparrilha, cacau e látex, comercia-
lizados internamente e exportados. Usavam, para tal, o conhecimento dos nativos 
relacionado à disponibilidade e acesso àquelas mercadorias, além, como era natural, 
do seu trabalho. A obra do Padre João Daniel no século XVIII é elucidativa quanto 
à competência gerencial dos jesuítas, cujo legado permitiu ao Marquês de Pombal 
questionar aquela instituição, com graves consequências.

Estava associado nesse mister um exercício de sedução de natureza religiosa 
frente aos nativos onde faziam a catequese pela necessidade da realização do tra-
balho para os serviços da coleta e agricultura, como se iniciou a fazer produzindo 
cacau plantado, tabaco, café, arroz e cana de açúcar, em meados do século XVIII. 
Assim, era feito um aliciamento daqueles trabalhadores para a formalidade do tra-
balho que lhes permitia realizar a coleta de produtos da natureza na grande floresta, 
às margens dos rios amazônicos e, depois os enredava na agricultura de exportação. 

Esse tema se esclarece através de interesses subliminares relacionados com a 
discussão referente aos pioneiros religiosos chegados ao Maranhão, em 1615. Me-
rece atenção o fato de que para explicar aspectos dos conflitos entre os religiosos 
e suas ordens, ou seja, entre franciscanos e jesuítas, se passasse a atender a região, 
ao longo do século. Assim se compunha o cenário Amazônico, incluindo confli-
tos entre padres militares e outros colonos, todos interessados no enriquecimento, 
com o uso do trabalho indígena escravizados e a apropriação da natureza. Também 
permite, da mesma maneira, se interpretarem as razões pelas quais na conjuntura 
pombalina, do século XVIII, esses interesses levaram à expulsão dos jesuítas da 

203Note-se,  por exemplo, o caso do padre Acuña, na missão de Pedro Teixeira, de 1638-39, que fiel 
a sua Ordem e ao Estado espanhol, cumpriu a designação das autoridades espanholas da Real Au-
diência de Quito, e acompanhou a descida do Capitão Teixeira pelo Rio Amazonas com a obrigação 
de fazer o relato e dar notícia ao rei de Espanha “assim que chegassem a Belém”. Seu empenho em 
exaltar o domínio tinha endereço: o rei de Espanha, visando à colonização do território, o que não 
aconteceu, pois, em função das contradições, logo ocorreu a restauração de Bragança. Ou a partici-
pação do Padre Vieira nas negociações dos portugueses e holandeses, discutida por Mello, Evaldo 
Negócio do Brasil. Cia das Letras, 2011.
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região. Certamente, contribuía para tal atitude a legislação baixada em 1757, cujas 
informações anteriores eram de governadores e outros gestores governamentais. 

Nesse sentido se explica um conflito no período inicial da colonização, após 
a conquista portuguesa do Maranhão. Na expulsão “dos colonos franceses”, ocor-
reu com a substituição dos franciscanos franceses, que faziam a obra religiosa para 
seus compatriotas, por religiosos capuchos portugueses, que os renderiam até se-
rem substituídos por jesuítas. A ordem franciscana, à qual pertenciam os capuchos, 
tinha ordens para que mantivessem na missão catequizando os índios e servindo 
aos colonos portugueses. No relato de João Lucio Azevedo (1901) o autor ratifica a 
informação, mas, considera a transação como negócio entre os eclesiásticos, refle-
tindo, portanto, aspectos da sociedade civil com conflitos e negociações: 

os primeiros religiosos que tiveram administração de aldeias no 
Estado do Maranhão e Grão-Pará, foram os franciscanos, por 
provisão de 15 de março de 1624. Mas no Pará, segundo o au-
tor, os moradores se recusaram, a entregar-lhas e o governador 
não soube [se] impor para cumprir a lei. Por essas e outras difi-
culdades, largaram-se os filhos de São Francisco (LEITE, 1949 
apud AMORIM, 2005, p.127-8).  

O entregar a administração das aldeias não sugere isenção, mas interesse 
objetivo, considerando os aldeamentos que o governador não soube encaminhar 
(ou não quis) para não ferir os eventuais valores envolvidos no presente, ou futu-
ros. Assim, não parecem ter sido pacíficas a transição e a transação, deixando aos 
superiores sua conclusão. Essa questão de natureza política, portanto, estava rela-
cionada à “imposição da lei” e parece haver mandatários que se sucederam naquela 
Capitania. Governadores civis e militares muitas vezes eram considerados idosos 
para a função e moderados para o cargo, em face das circunstâncias de colonização 
que exigiriam energia e juventude. 

As informações deixadas pelo padre Manoel Gomes, que era o provincial 
da Companhia de Jesus, ratificam a substituição dos franciscanos capuchinhos, por 
“soldados da Companhia de Jesus” de forma diplomática, mas não explicam as 
razões de interesse nessa substituição:

quando chegarmos a este forte de São Luiz, nos agasalhamos 
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com os religiosos franceses de São Francisco, que se tratava 
com extraordinário rigor, caridade, humildade e zelo das almas, 
e representavam bem a perfeição de sua religião. Eu os mandei 
visitar, logo que chegamos, com o melhor presente que pude. 
Eles nos vieram buscar ao forte, que é um pedaço, e isto faziam 
todas as vezes que a eles chegávamos, andando a competência 
quem havia de mostrar mais amor. Agora continuamos com os 
religiosos de São Francisco, capelães que foram da primeira ar-
mada, da mesma forma (AMORIM, 2005, p.81)

Naquele período inicial da conquista, pareciam necessários o uso da força e 
a determinação como método de dominação e a presença militar pode ter sido um 
importante componente nessa etapa da colonização. Com eles se fizeram a explo-
ração do território e a fundação dos arraiais nas margens dos rios, mas principal-
mente foram desalojados estrangeiros, sobretudo holandeses, presentes no Xingu 
e depois invadindo São Luiz, na contínua conquista do norte brasileiro. Portanto, 
os militares são outra corporação cuja participação, ao longo dos acontecimentos 
da conquista da Amazônia, aparece como fundamental na história regional. A cor-
poração atuou em seu métier quando da expulsão dos franceses de São Luiz, depois 
banindo holandeses e ingleses da foz do Amazonas e, finalmente, fundando o forte 
do Presépio e Santa Maria de Belém. 

Na sequência, como elementos de consolidação dessas conquistas e coloni-
zação portuguesa, forçando a evasão das forças estrangeiras, passaram os novos co-
lonizadores portugueses a se ocupar com a lógica da política metropolitana vigente, 
o chamado padroado. Com ele, ocorreria a legitimação para a expansão, reunindo 
religiosos e militares com suas missões corretivas aos nativos, como represália às 
manifestações legítimas que contestavam o domínio colonizador e alteração de seus 
costumes e cultura. Vale lembrar que a rebeldia nativa e a sempre alegada correção 
militar era justificativa suficiente para ação punitiva aos índios e parte da política de 
dominação e aquisição de mão de obra regional demandada pelos colonos locais. 
Estes não se prestavam ao trabalho efetivo e tinham pouco capital para buscar es-
cravos nos negócios com a África, de onde vinham os escravos, como era a prática 
recorrente no Estado do Brasil.
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Portanto, no contexto do século XVII, quando ainda havia um rei espanhol 
no trono português e o domínio estrangeiro holandês no nordeste, na região da 
Amazônia, os militares, em face da conjuntura, foram governantes com um pro-
tagonismo que os tornou heróis da metrópole pela conquista territorial. Para os 
nativos eram os portugueses, como os espanhóis, cruéis, sanguinários e violentos 
conquistadores dos espaços ocupados por estrangeiros invasores, mas, sobretudo, 
foram suas missões que abriram os caminhos a serem seguidos e garantiram o do-
mínio na Amazônia portuguesa.

REAÇÃO DOS ÍNDIOS NATIVOS À AÇÃO DOS PADRES E COLONOS 

O padroado como modelo de ocupação e domínio de território na Amazô-
nia se manteve por todo o período colonial, e mesmo depois durante o Império, 
até ser extinto na República. Permitiu que se estabelecessem paróquias e dioceses, 
prelazias e outras unidades eclesiásticas, garantindo a presença de padres católicos 
em todo o território. Mas, ao longo desse tempo, possibilitaram a apropriação dos 
domínios dos nativos que não se fez de modo pacífico. Houve, naturalmente, a 
reação indígena, sempre presente por diferentes razões, em geral reprimidas por 
expedições militares que asseguravam a perpetuação dos religiosos desde o início 
da colonização dos portugueses, no século XVII, na Amazônia. 

Como testemunho dos motivos da reação, vale ressaltar o informe do Padre 
Antônio Vieira, justificando o comportamento dos nativos em relação à coloniza-
ção branca, no caso dos Nheengaibas, citado pelo religioso, então provincial do 
Maranhão, que informava ao rei, em carta, sobre as condições nas quais se encon-
travam as missões daquela instituição. Dava conta de que aqueles índios haviam 
sido descidos depois de longo tempo afastados (VIEIRA, 1735, p. 12-45):

[...] receberam estas nações aos nossos Conquistadores em boa 
amizade, mas, depois que a larga experiência lhes foi mostrando 
que o nome de falsa paz com que entravam se convertia em 
declarado cativeiro, tomaram as armas em defesa da liberdade, 
e começarão a fazer guerra aos Portugueses em toda a parte.
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Em seu habitat natural, os índios, defensivamente praticavam uma espécie de 
guerrilha204, garantindo seus redutos na ilha de Marajó ou de Joanes. Nesse espaço, 
eram peritos no manejo de barcos e atividades pesqueiras, onde pescavam e comer-
cializavam peixe boi e outras espécies com os holandeses de Olinda: 

[...] no ano de 1658 o Governador D. Pedro de Mello [informa-
va sobre] a guerra apregoada com os holandeses, com os quais 
alguma das nações dos Nheengaíbas ha muito tempo tinham 
comércio, pela vizinhança dos seus portos com os do Cabo do 
Norte, por onde todos os anos carregam de peixe Boi mais de 
vinte navios de Olinda (VIEIRA, 1735, p. 12-45). 

No século seguinte, em 1719, esses índios haviam sido confinados em 50 léguas 
quadradas com os Acuares, índios de língua aruaque, configurando uma espécie de 
aldeamento de grande proporção. 

Com o Diretório dos índios, em 1757, por razões econômicas e culturais, em face 
da repressão mercantil dos exclusivos que se praticavam, havia o problema principal do 
não pagamento dos impostos devidos e não explicitado nas cartas de Vieira, mas que 
justificaram internamente a expulsão dos jesuítas. As questões dos conflitos culturais 
associados se revelavam com a proibição das mulheres em falar a língua geral (especial-
mente com os filhos), conforme os relatos do padre João Daniel (2004), assim como as 
restrições religiosas impostas pela catequese que lhes atribuía um deus que os castigaria; 
e a exigência do português como língua oficial. Todas essas razões eram motivos para a 
reação e fuga dos índios para o interior.

Na região do Madeira, o caso mais emblemático parece ter sido o dos índios 
Mura. O percurso dessa nação, anotada por Porro (2007), nos informa que os mesmos 
viviam na margem direita do Rio Madeira, em 1714, segundo testemunho do padre Bar-
tolomeu Rodrigues, que trabalhava com o Padre João Sampaio na região catequizando 
os índios. Dividiam com os Abacaxis e os Tupinambás a região dos Autazes, na barra do 
rio. Índios naturalmente migrantes, no início do século XVIII haviam migrado para a 
região da foz do Rio Madeira, nas ilhas entre ele e o Amazonas. Como os Nheengaibas, 
204Na Carta a el rei de 1660, relata Vieira (1735, p. 12-45: “[...] este modo de guerra volante e 
invisível não tivesse o estorvo natural da casa, mulheres, e filhos, a primeira coisa que fizeram os 
Nheengaíbas, tanto que se resolveram [ir] à guerra com os Portugueses, foi desfazer, e como desa-
tar as povoações em que viviam, dividindo as casas pela terra dentro a grandes distancias, para que 
em qualquer perigo pudesse uma avisar às outras, e nunca ser acometidos juntos.
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eram exímios remadores e pescadores, sobrevivendo dessa arte. Também excelentes 
guerreiros utilizando suas armas, como arca e flecha, sua destreza lhes permitia usar os 
pés nessa habilidade para operar o arca de 12 palmos. Ali conviviam com os colonos, 
sem hostilizá-los, aceitando os ensinamentos do Padre João Sampaio, por volta de 1720, 
portanto, antes da expedição de Palheta205.  

Naquele espaço do arquipélago, “o padre João Sampaio, havia conseguido se 
aproximar de uma aldeia Mura” convencendo os índios a deixarem a vida errática e 
vir morar na missão Santo Antônio onde o missionário fazia seu trabalho catequético. 
Para tal, prometeu ferramentas, vestimenta e alimentação inicial para os nativos (SOU-
ZA, 1994, p.59). Iniciados os preparativos, a faina da mudança tomou conta daquela 
população que se entregaria ao trabalho ritual da agricultura na região do Rio Madeira. 
Entretanto, um colono ambicioso, dizendo-se emissário do padre Sampaio, disse aos 
índios que deveriam acompanhá-lo em um bergantim, no qual foram embarcados e 
transportados como escravos, para Belém, onde foram vendidos como tais.

Fosse por razões objetivas, de ordem comercial, escravização ou morais, como 
mentiras e falsidade, ou mesmo de fé, trocando seus deuses pelo Deus cristão, os ín-
dios sempre se revoltaram e depois de períodos de luta abandoavam suas residências, 
embrenhando-se nas matas, ou submergindo nas missões. Dessa forma, no início do 
século XVIII, havia uma rede de povoações onde os nativos viviam. Esses locais eram 
resultado de logo período de conflitos com os colonos e submissão aos religiosos, que 
procuravam estabelecer espaços próprios àquelas populações. Assim, as diversas leis e 
pareceres, desde o século XVII, criavam normas que os atavam à terra para os serviços 
de produção agrícola. 

Era uma espécie de adestramento e redução da liberdade, confinando os na-
tivos nos aldeamentos onde os reuniam, segundo os jesuítas, como forma de pro-
teção dos colonos, como dizia Vieira. Entretanto, era o próprio missionário quem 

205Isto significa haver uma população de colonos, ou dispersamente haver colonos portugueses 
naquela região, de onde havia sido enviado o informe sobre os espanhóis nas margens do Madeira. 
Vale lembrar que a região fora acessada nos anos quarenta do século anterior por Pedro Teixeira e 
que os padres jesuítas nela estavam presentes. Não seria, portanto, uma colonização formal, urbana, 
europeia, mas similar às outras que se espalhavam pela Amazônia.
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dava pareceres, como o de 1669, ao Duque de Cadaval206 para esse contingencia-
mento humano que se prestava à produção daquela ordem. No parecer, justificava 
Vieira a necessidade de escravos para os trabalhos de colonização de base agrícola 
em função da relativa pobreza dos colonos para comprar escravos africanos:

Quanto aos escravos de Angola, supondo não terem os moradores do 
Maranhão os cabedais necessários para comprá-los, e por esta mesma 
falta não haver mercadores que lá os queiram conduzir: o modo mais 
pronto, mais seguro, e mais fácil de haver os ditos escravos de Ango-
la, e que este primeiro; empenho, que será de sessenta mil cruzados, 
pouco mais ou menos, se faça por conta da Fazenda Real, mandan-
do logo Sua Alteza para maior brevidade e expedição que da Bahia, 
ou Pernambuco, onde chegam continuamente navios de Angola, se 
comprem e remetam ao Maranhão duzentos escravos, que devem ser 
homens e mulheres em ordem à propagação , conduzidos em um pa-
tacho (VIEIRA, 1735, p.177).

Encaminhava o padre, entretanto, respondendo a consulta que lhe fizera o 
Duque de Cadaval uma espécie de voto com um parecer207 considerando sua expe-
riência vivida na Amazônia, cujo controle dos índios seria realizado em complexa 
organização. Naturalmente reservava à Companhia de Jesus e demais religiosos as 
missões, as aldeias, para:

[...] entregar logo aos missionários [...] e [que] eles recolham às aldeias 
os índios que pertencerem a elas, e estiverem derramados por casa dos 
moradores, sendo ajudados para isso, e assistidos do governador no 
que for necessário; os missionários sejam de uma só [ordem], como 
também o ordenou S. Majestade quando deu forma às ditas missões, 
pelos gravíssimos inconvenientes, embaraços e contradições que se 
seguem do contrário, faltando união e concórdia sem a qual as coisas 
grandes se perdem, e as pequenas de nenhum modo se podem au-
mentar; as ditas Missões, e os lugares, e Nações a que se devem fazer, 
fiquem à disposição dos ditos Missionários, levando a elas o número 
de índios que julgarem necessários, como sempre se fez; e se pedirem 
alguns Portugueses, ou Mamelucos práticos, o Governador lhes dê 
com armas e munições, quanto a necessidade o requerer (VIEIRA, 

206Era um influente nobre português que participava no conselho da rainha Luiza de Gusmão. Esse 
conselho emitia legislação relativa aos índios da Amazônia e, como se percebe, com pareceres do 
Padre Antônio Vieira.
207Trata-se da carta 42 do Tomo 2 das Cartas de Vieira dirigidas ao Duque do Cadaval de 1669 (não 
datadas), entre as páginas 174 e 198 e publicado em 1735.
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1735, p.178).

Indicava o tempo e as condições de trabalho aos quais deveriam ser subme-
tidos os índios, como em uma espécie de encomenda castelhana. Assim, 

Os índios que sobejarem das Missões [devem ser] repartidos segundo 
a dita forma para serviço dos moradores, com alternativa de dois em 
dois meses, de sorte que nenhum dos índios das Aldeias possa servir 
mais que seis meses do ano, ficando-lhe os outros seis meses livres 
para tratarem de suas lavouras, e acudirem a suas casas e famílias; e 
que dando os mesmos Missionários as Listas dos ditos índios, eles de 
nenhum modo tenham parte, nem voto na repartição, ficando esta 
subordinadas somente ao Governador ou Câmeras, como Sua Alteza 
ordena, com tal condição porem, que aos índios se lhes não falte com 
o ordinário e moderadíssimo pagamento que é costume (VIEIRA, 
1669, p. 179). 

Reforçando o conceito salvacionista cristão, julgava que sua prática seria pos-
sível apenas onde houvesse missões jesuíticas. Nelas recomendava em seu parecer 
um controlador das encomendas, onde se ampliariam as condições de exploração 
dos índios, visando, certamente, manter o patrimônio construído e expandi-lo para 
a Companhia através de seus padres, é certo, mas também do trabalho dos nativos:

[...] os Padres da Companhia [por ordem real] em carta ao Pro-
vincial do Brasil, na qual lhe encarregue, mande daquela Pro-
víncia alguns Religiosos dos mais práticos e exercitados na lín-
gua geral, por serem falecidos alguns dos que deram principio à 
Missão; e posto que os que vão de Europa, aprendem a mesma, 
e outras línguas, segundo seu instituto, sempre os que nasceram, 
e se criaram com ela, a falam melhor: sendo este o principal, ou 
único instrumento, com que se reduzem e persuadem os índios 
do Sertão; e podem vir os ditos Religiosos na mesma embarca-
ção em que da Bahia, ou Pernambuco vierem negros.208

A seguir detalhava as maneiras e técnicas de atuar na região, com o título 
Modo como se há de governar o gentio nas Aldeias do Maranhão e Grão-Pará, separando fun-
ções seculares e eclesiásticas, governamentais. Ali, de certa forma, os índios passa-
riam a se governar e se tornar súditos do rei, como seria nas legislações posteriores, 
especialmente, no Diretório dos Índios de Pombal. 
208Carta ao Duque Cadaval (VIEIRA, 1669).
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CAPÍTULO 4
MISSÕES E EXPEDIÇÕES: A ABERTURA DAS ROTAS

A colonização, como se entendeu aquela que se fixou no Nordeste do Bra-
sil, estava baseada na agropecuária e foi definida por ela. A agricultura da cana de 
açúcar e abastecimento, o engenho gerador de riqueza e acumulação, a intensidade 
populacional, com trabalhadores que importaram escravos e colonos brancos euro-
peus, e a aculturação dos índios, que por resistência, muitas vezes, evadiram para o 
sertão, foram a marca dessa fixação inicial. Assim, contou, desde o início da ocupa-
ção, com mão de obra importada da África para os trabalhos de maior força física, 
de cristãos novos vindos do reino com alguns capitais e com os fugazes nativos.  

Como entenderam alguns autores, a colonização no Nordeste se expandiu 
pelos rios da região, na bacia do São Francisco e outros poucos cursos d´água que 
permitiam o acesso ao interior, onde se formaram fazendas e se espalhou o lati-
fúndio pecuário, abastecedor dos engenhos e das conquistas do litoral nas terras 
que passou a dominar (PRADO JUNIOR, 2000, p.54/55). No Sudeste brasilei-
ro, iniciou-se no litoral da região, na mesma perspectiva do Nordeste, com uma 
colonização açucareira limitada à baixada santista. Ultrapassada a Serra do Mar e 
superadas as questões judiciais entre os netos dos capitães hereditários do século 
XVI, iniciaram-se as monções bandeirantes na bacia do Rio da Prata. Em função de 
suas características de produção de abastecimento, ampliou-se o espaço no interior 
onde se demandavam mais escravos nativos para os trabalhos na lavoura e depois 
de ouro. 

Na Amazônia, contando com o aparato religioso militar do padroado, os 
missionários portugueses se ocupavam com a aculturação dos nativos para as ati-
vidades extrativas, ou seja, a ocupação ficou restrita a militares e religiosos, com 
pouca participação de famílias, excetuando-se obviamente as poucas que chegaram 
a Belém no início do século XVII. Assim, sob as ordens do Governo de Lisboa, 
promoveram-se as diversas expedições e missões, organizadas para adentrar o Rio 
Amazonas, e depois o Rio Madeira, com objetivos bem definidos, visando atender 
autoridades na ocupação e conquistas.
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A pioneira viagem dos portugueses, nas rotas da região do Amazonas, visan-
do a um reconhecimento da fronteira, foi a realizada pelo Capitão Pedro Teixeira, 
entre 1637-8, quando subiu o Rio Amazonas para alcançar a Real Audiência de São 
Francisco de Quito, com a determinação do governador provisório, Jacome de No-
ronha, em conturbado episódio. Nesse mister, com grande contingente, próximo 
de 2.000 pessoas, com maioria de índios, fez o reconhecimento e batismo de diver-
sos locais ao longo do grande rio, redescobrindo para os portugueses o rio que cha-
mou “das Madeiras”. Esse registro fez parte dos apontamentos do padre Cristobal 
de Acuña, em 1639, publicados em 1641, quando voltava à imensa missão da Real 
Audiência, tendo sido o padre nomeado escrivão da armada e se prestando a alertar 
o rei espanhol da exuberância vegetal e das riquezas produzidas na Amazônia. 

Depois da Restauração portuguesa, entre 1647-51, ocorreu a missão do ban-
deirante Antônio Raposo Tavares, cujo objetivo era conhecer os espaços onde se 
fixava o sertão, até então desconhecido, bem como avaliar os limites dos domínios 
portugueses desde o rio Paraná até a Amazônia. Cortesão (1958) informa que teria 
chegado a Potosí, no então Peru e depois desceu o Rio Madeira, alcançando o Rio 
Amazonas. Nessa viagem se possibilitou conhecer a existência de rios que faziam a 
ligação daquela região aos possíveis negócios de Potosí, conforme foi estudado por 
Cortesão (1958). A missão de Raposo Tavares, segundo o mesmo autor, parece ter 
sido determinada pelo rei D. João IV, quando o bandeirante esteve no reino, antes 
da viagem. 

A viagem do Capitão Francisco de Mello Palheta, comandando um expedi-
ção em 1723, tinha como missão de informar o domínio dos portugueses na região 
aos espanhóis residentes. Para tal fim, embarcou armas e soldados levando, como 
era de praxe, “índios flecheiros para chegar ao Rio Mamoré” onde deveria chegar 
a autoridade do domínio português209. A missão encontraria missões de jesuítas 
espanhóis nas margens do Rio Mamoré e, assim, cumpriu seu objetivo. Além disso, 
possibilitou conhecer o espaço onde as cachoeiras e corredeiras davam caracterís-
tica ao rio. 

209Mas o efetivo reconhecimento sobre a região norte do Rio Amazonas havia sido feito pelo 
Tratado de Utrecht em 1713, portanto, dez anos antes.
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Em 1742, um comerciante endividado, em viagem aleatória, saindo do rio 
Sararé, identificou a ligação entre o Rio Guaporé e o Rio Mamoré, chegando ao Rio 
Madeira, e de lá a Belém. Como havia uma proibição legal, desde 1733, de se usar a 
rota o Rio Madeira para o comércio, a viagem foi considerada uma contravenção210. 
Em 1747, outra viagem, esta de reconhecimento oficial, foi também determinada 
por ordens do Governador com o objetivo de se preparar o Tratado de Madrid, 
conforme carta entre o Cardeal Mota, então ministro, e o governador do Pará. 

A MISSÃO DE PEDRO TEIXEIRA (1638-1639): REDESCOBERTA DO 
RIO DAS MADEIRAS PELOS PORTUGUESES

A pioneira viagem exploratória do curso do Rio Amazonas ao Peru ocorreu 
por ordem do Governador interino do Grão-Pará e Maranhão, Jacome Raimundo 
de Noronha, em 1638,  sob o comando do Capitão Pedro Teixeira, importante mi-
litar que atuava na região desde as seminais conquistas portuguesas na foz do Rio 
Amazonas. Ordenado a subir o então chamado rio Marañon, Pedro Teixeira foi à 
Real Audiência de São Francisco de Quito por via fluvial, com grande contingente, 
sendo guiado por dois padres que haviam rodado desde a Cordilheira peruana. Es-
ses padres haviam chegado meses antes pelo Rio das Amazonas, como o chamara 
Orellana, em viagem similar. 

A colonização portuguesa tivera início na região da foz do Rio Amazonas, 
em 1615, e sua expansão territorial ocorria estimulada pela atividade extrativista 
associada à preação dos índios regionais comercializados no nordeste açucareiro, 
com forte demanda. Isto causava revolta aos nativos e, como consequência, maior 
repressão dos militares, havendo, contudo, a contestação dos padres junto à coroa, 
buscando mitigar aqueles abusos dos colonos. 

A chegada, em 1637, dos padres espanhóis Domingos de Briebas e André 
de Toledo, depois de rodar pelo Rio Amazonas, desde o Peru, em uma balsa com 
05 soldados espanhóis e 01 português, era, de fato, um acontecimento extraordi-
nária naquelas povoações letárgicas e modorrentas, o que precipitou as ordens da 
autoridade da Capitania. Também a rapidez podia ser considerada uma novidade, 
210Southey (1862); Abreu (1998); Meirelles (1989); Amado; Anzai (2006).
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em função da grande demora das decisões naquela região afastada e dependente 
de ordens superioras longínquas. Desse modo, a rapidez com a qual se resolveu 
o assunto, em face de outras intenções anteriores, burocraticamente proteladas, 
para a exploração do assim chamado Mar Doce, pode ter sido marcada por outras 
atividades dos militares, ou por causa da disponibilidade de meios para realizá-la211. 

Segundo Acuña (1641), que acompanhou o Capitão Pedro Teixeira em sua 
descida desde Quito, em 1638, e historiou a missão, em 1626, fora aventada uma 
missão similar pelo Capitão Bento Maciel Parente, que não a realizou por causa 
dos holandeses. Em 1633 ou 34, novamente, uma carta régia chegou a ser assinada 
pelo Capitão General Francisco Coelho e não foi cumprida por Parente, alegando 
a mesma pressão militar holandesa. Assim, segundo o cronista religioso espanhol, 
“ninguém rompera tantas dificuldades, nem se opusera a tão contrários pareceres, 
a não ter o zelo e obrigações como Jacome Raimundo de Noronha”, o interino 
governador e capitão general. A conjuntura determinou então a Pedro Teixeira 
comandar a frota212.  

Tratando da missão, Acuña era um escrivão cauteloso, mas otimista. Manti-
nha o pensamento dos espanhóis da Audiência, com um olhar para a prosperidade 
que os objetivos trariam para os castelhanos e acreditava que a missão do Capitão 
descobriria

nações novas, reinos novos, ocupações novas, novo modo de 
viver e para dizer em uma palavra, um rio de água doce navegá-
vel por mais de mil e trezentas léguas, [...] desde a nascente até 
o fim, cheio de novidades (ACUÑA, 1641, p. 05). 

É um relato otimista que nesse ponto incluía euforia e desconfiança do papel 
dos portugueses. 

Quando abre o segundo parágrafo-capítulo, o autor reafirma ao leitor os 
feitos anteriores dos espanhóis no Rio das Amazonas, com certo tom crítico, mas 

211E possível que as atividades voltadas à escravização dos índios tomassem tempo dos militares 
envolvidos e as suas prioridades estivessem envolvidas na preação ou repressão dos nativos, que 
lhes davam maior renda e lucros.
212Teixeira teria recebido como pagamento pela missão a Quito 300 casais de índios para seus 
serviços. 
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provavelmente intencional. Todavia, estava preocupado com o tratamento dado 
aos nativos pela expedição. Informa que Francisco Orellana desceu o rio, depois de 
abandonar Gonçalo Pizarro em suas, nascentes visando sua foz, cem anos antes, 
em busca de sua salvação com mais de 50 soldados.  Reafirmava o domínio espa-
nhol cem anos após, quando os portugueses estavam sob a coroa dos Habsburgo 
da Espanha, em sua última fase. 

No capítulo III, reafirma a chegada espanhola à região, com missão similar, 
referindo-se ao “tirano Lope de Aguirre” como um traidor introduzido na viagem 
de Pedro de Orsua que buscava o El Dorado. Essa missão de 1560 perseguia, além 
do Dorado, o país da Canela, como Orellana. Essas expedições procuravam co-
nhecer a veracidade das lendas que os índios contavam do rio e de suas riquezas 
naturais.

Na expedição da qual participou Lope de Aguirre que chegou ao Caribe, 
seus participantes tiveram que se “alimentar com couro dos próprios calçados”. 
Ocorreu vinte anos depois de Orellana e oitenta da informação de Acuña. Prova-
velmente, a viagem subiu o Rio Negro e desceu o Orenoco, com o qual a ligação é 
possível pelo Canal Cassiquiare e era utilizada por alguns comerciantes de produtos 
extrativistas. Assim, não chegou ao Madeira, que tem sua foz algumas léguas depois 
do Rio Negro. 

Em sua preocupação de reafirmar o domínio espanhol da região, Acuña, no 
Capítulo seguinte, cita outras viagens de conquistadores espanhóis, como as do Sar-
gento-Mor Vicente de los Reis Villalobos, com a mesma determinação, ocorrida em 
1620; Alonso Miranda, Joseph de Villamaior Maldonado, todas com intenção de 
lembrar ao rei a determinação conquistadora castelhana e um possível direito ao rio 
e suas áreas das margens. Ou seja, reafirmava que naquela região houve conquistas 
e domínio dos espanhóis e, portanto, suas riquezas justificavam sua manutenção. 

A data da saída da missão do Capitão Pedro Teixeira foi 28 de outubro de 
1637, quando os rios começam a subir e a navegação se torna favorável na Amazô-
nia. A esquadra fluvial estava constituída por quarenta e sete canoas de bom porte, 
nas quais foram embarcados setenta soldados, além de religiosos não contados e 
1200 índios remadores e flecheiros, e mais mil pessoas para serviços diversos e 
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alimentação – mulheres e serviçais – como era usual naquele tipo de expedição213 
(ACUÑA, 1641; SOUTHEY, 1862; CORTESÃO, 1958).

A viagem subindo o rio e seus formadores até São Francisco de Quito, onde 
estava a Audiência Real, foi guiada pelos padres que haviam descido o rio rodan-
do. Demorou quase um ano, com poucas alterações, considerando-se que aquele 
séquito não contava com guia profissional ou experiente para a orientação. Parte 
da esquadra não a concluiu, pois, no trajeto, no Rio Napo, pareceu adequado ao co-
mandante da missão manter uma retaguarda, que ali ficou com alguns militares, sob 
o comando de Pedro da Costa Favela e com o imediato Pedro Bayon. A região era 
chamada “dos índios Encabelados” ou “Encabeçados”, conforme Southey (1862, 
p.422, T.2) de onde os padres Briebas e Toledo e os seis militares conseguiram fugir 
em direção a Belém e onde havia sido morto o capitão Palácios, comandante do 
grupo militar que acompanhava aqueles missionários espanhóis.  

A descrição feita por Acuña da cidade de São Francisco de Quito no capítulo 
VII é comparável a um idílico paraíso nos Andes. A seguir, o autor conta a viagem 
dos dois religiosos descendo o rio desde a Audiência até Belém, entre os anos de 
1634-37, sem precisar datas. A aventura dos padres se iniciou em “companhia do 
Capitão Juan Palácios e outros soldados” que acabaram morrendo na luta com os 
índios, salvando-se os padres e 6 soldados. Alega Acuña que ficaram os religiosos 
meses envolvidos com os nativos até que, fugindo deles, acabaram rodando rio 
abaixo até se perderem em companhia de seis soldados. Foram gastos 14 meses na 
arriscada viagem, entre navegação e a abordagem dos índios, no Rio Tapajós, onde 
“atacados, perderam as roupas, tendo chegado ao fortim de Gurupá, após catorze 
meses de viagem”, nus. Chegaram ao forte de Gurupá, próximo a Belém, cuja re-
ferência para Acuña era “estar próximo” da província de Barbados, então domínio 
espanhol. 

Depois de entrar em detalhes de sua nomeação como que poderia ser consi-
derado como observador da missão de Pedro Teixeira, no retorno a Belém. Desde 

213É importante a citação, pois geralmente as expedições são compostas por soldados e índios 
masculinos. 
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o título214 Acuña revela suas intenções e passou a exaltar a natureza que margeia o 
Rio das Amazonas e seus afluentes, detalhando locais e espaços potenciais destina-
dos a colher alimentação, produzir vestuário e extrair a riqueza da qual o rei poderia 
se beneficiar. Nessa descida do rio, supunha o governador da Audiência, segundo 
Southey (1862), que Teixeira tinha ordens secretas para serem reveladas depois de 
deixar Quito. Nelas estavam as de estabelecer uma vila, no limite do Peru, e onde 
considerasse ser colônia portuguesa fronteira com a espanhola. Foi o que fez. No 
chamado rio do Ouro, fundou Franciscana, que considerou a primeira colônia por-
tuguesa na região. 

Entretanto, Cortesão (1958), referindo-se a esse evento, recorreu a uma carta 
do então governador da Real Audiência de Quito ao rei, concluindo que as ordens 
que tinha Pedro Teixeira iam além dos objetivos informados e explicita algumas, 
não reveladas pelo Capitão: 

reconhecer minuciosamente o rio até Quito, verificando os lu-
gares onde se pudesse fortificar o Amazonas; assegurar, pela 
conduta dos expedicionários e por meio de presentes as rela-
ções de paz e amizade com as tribos indígenas, ribeirinhas; e 
finalmente, fundar aquém dos índios Omáguas (entre o Napo 
e o Juruá) uma povoação que marcasse o limite da soberania 
portuguesa (CORTESÃO, 1958, p. 239).

Estaria, portanto, a fundação da Vila Franciscana envolta em contradições. 
Segundo o autor, cumpria-se como um feito polêmico em função do relato regis-
trado e da pública forma que foi mantida nos arquivos. De qualquer maneira, esse 
relato diz: “aos 16 dias do mês de agosto, dos Evajaris, de frente das bocainas do 
rio do Ouro [...]”. Associava a essa fundação a elaboração de um mapa, enviado 
à metrópole, e anexo um oficio de 1637, providenciado por Jacome Raimundo 
Noronha, destacando Potosí e Cusco e indicando potenciais relações com aquelas 
regiões da colônia espanhola (CORTESÃO, 1958, p. 243).  

A leitura que faz Acunã (1641), e citada por Southey (1862, T. 2), permite 
entender a viagem de Teixeira através do grande rio onde haveria o grande fluxo 
d’água, vindo do sul, ao qual o Capitão chamou “rio das Madeiras”, e os naturais 

214Novo descobrimento naturalmente revela que haveria um descobrimento anterior.
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o chamavam Caiary. Aquele acidente geográfico foi registrado quando da ida para 
Quito e no qual puseram o nome em função da “quantidade de lenha que viam 
boiar e vir por ele abaixo”. Aquela era a foz do Rio Madeira, onde a missão ficou 
algum tempo descansando e teve informações dos Tupinambás que ali viviam de 
que, ao subir o rio, seria possível fazer “a comunicação mais curta entre as [terras] 
da Espanha e o Cerro de Potosí”. Não seria o pioneiro nessa observação215. Sou-
they (1862, 448, T. 2) comentou que este seria um dos mais importantes afluentes 
do Amazonas, considerando, provavelmente o acesso que daria desde a Amazônia 
por onde chegava a prata de Potosí e o ouro de Mato Grosso.

A ROTA AO SERTÃO PELO TAPAJÓS: EM BUSCA DO CUYABÁ

No Nordeste brasileiro, desde 1624, os antigos parceiros do negócio açuca-
reiro português passaram a controlar a produção e base da economia canavieira da-
quela região, acertando duro golpe na metrópole, sob o domínio espanhol. Exigia 
tal situação movimentação de tropas e lideranças coloniais e metropolitanas para 
que aquela frente de luta fosse exitosa. A consequência foi a destruição de algumas 
fortalezas, a expulsão dos batavos do Pará e, naturalmente, a construção de novas 
para a preservação da situação. 

Naqueles anos, do início do século XVII, no Maranhão e Grão-Pará, o coti-
diano militar e religioso envolvia a colonização, considerando para tal a preação de 
nativos em áreas de ocupação para além da linha de Tordesilhas. Para a metrópole, 
sob o domínio espanhol, houve consequências especialmente considerando o Nor-
deste. Na região próxima a Belém, por onde se acessavam os rios Tocantins e Ta-
pajós em busca do sertão, havia um favorecimento para a entrada em um território 
desconhecido e dominado pelos índios.

Essa forma de ocupação que faziam os portugueses, com base no padroado, 
consistia em substituir os espaços seminais dos índios, suas aldeias, por aldeamen-
tos e fortificações coloniais, de maneira a permitir o ingresso de colonos ávidos 
por riquezas naturais – mineradores, comerciantes ou coletores de drogas do ser-

215Informes de jesuítas informavam o mesmo sobre Ñuflo de Chaves que teria descido desde 
Santa Cruz de la Sierra até a foz do Amazonas no século XVI .
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tão – utilizando o conhecimento dos nativos e sua força física como mão de obra 
escravizada. Mas eram poucos os colonos, por isso havia complementação de força 
militar e indução religiosa.

Esse processo de dominação, tido como colonização, apresentava uma in-
consistência básica: contava com pouquíssimo acréscimo de população. A rigor, 
na maioria dos casos, não havia nenhum, e no máximo contava com soldados e 
religiosos sem família, o que significava fazer a aculturação dos nativos sem haver 
colonização efetiva, mantendo-os em missões. A consequência era o recuo dos in-
dígenas ou sua revolta em relação ao processo empregado, o que reduzia ainda mais 
a população trabalhadora na região.

No início do século XVII, segundo os cronistas216, a colonização era pouco 
mais que alguns arraiais e vilas ao longo da costa. Adensava-se no Nordeste (Recife 
e Salvador) e, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A alteração desse quadro ocorreria 
apenas com a restauração portuguesa, em 1640, quando se inicia a grande reestru-
turação demográfica da colônia, provocada pela negociação para a saída dos holan-
deses do Nordeste concluída em 1656 (MELLO, 2011) e a expansão de bandeiran-
tes, de Taubaté- SP, ultrapassando a Mantiqueira em direção às Minas (1687), bem 
como pelo Tietê, alcançando o interior da bacia do Rio da Prata (CORTESÃO, 
1958) tratando a conquistas do sul apresenta a fixação na Colônia do Sacramento da 
Santíssima Trindade em 1678. Entretanto, apesar das chamadas ilhas de ocupação 
não havia ligações entre as regiões do interior das colônias. 

Assim, não havia articulação entre Mato Grosso e o Pará, fosse pelo Tapajós, 
fosse por qualquer outra rota no interior do continente. Oficialmente, conforme 
Amaral Lapa (1973), apenas nos anos quarenta do século XVIII, ocorreu uma ex-
pedição comercial do Sargento-Mor João de Souza Azevedo que transportava sal 
por aquele sertão. Ou seja, quase mais de um século depois da pioneira entrada de 
Pedro Teixeira em uma tentativa de colonização quando em 1626 chegou a Itaitu-
ba-PA.

216Frei Vicente do Salvador escreve a primeira História do Brasil, em 1627, descrevendo essa situa-
ção. Os textos de Vieira descrevem situação similar nas missões que passa a supervisionar em 1651.



180

Antes da subida do Rio Amazonas em direção a Quito, no final dos anos 
30 do século XVII, ou seja, doze anos depois de os portugueses se instalarem em 
Belém, havia sido iniciado um processo de expansão pela Amazônia, com a par-
ticipação do mesmo Capitão Pedro Teixeira, cuja expectativa era poder abrir uma 
rota comercial entre Belém e o sertão, aqui considerando o Rio Tapajós. À época, 
a alteração no quadro demográfico ocorreu com a revolta nativa e a expulsão dos 
holandeses do Nordeste, contando os soldados de Belém. Estes faziam guerra tam-
bém aos aventureiros e militares estrangeiros ao longo do Amazonas, cujo comér-
cio com produtos extrativistas era realizado com os índios no vale amazônico, ou 
na sua foz. 

O episódio de reconhecimento da rota do Tapajós, feita por Teixeira, ocor-
reu, todavia, no início do século XVII, quando se fazia no Pará busca das aldeias 
dos nativos para organizar aldeamentos, contando com colonos para fundar arraiais 
nas margens do Amazonas, Tocantins e Tapajós, onde os colonos fariam descimen-
tos com os índios “protegidos pelos religiosos”. 

As missões implantadas durante todo o século XVII, sob legislação específi-
ca, não contavam com planejamento. Os aldeamentos dos índios eram organizados 
por religiosos que os instalavam primeiro como pontos onde houvesse transporte e 
possíveis condições de fundar as missões, visando realizar o processo de ‘salvamen-
to dos índios’, como chamavam os padres jesuítas ao regate dos nativos, e também 
identificar a localização das drogas do sertão (VIEIRA, 1660, p.3). Nessa perspec-
tiva, a crônica da época conta que, em 1626, o Capitão Pedro Teixeira desceu o 
Tapajós e chegou até Itaituba visando obter índios nativos para o trabalho forçado 
em Belém e São Luiz. Para tanto, havia a logística que associava missões militares 
e religiosas, certamente na lógica do padroado, dentro do modelo colonizador na 
região da Amazônia. Mas é relevante entender que esse processo era uma forma de 
gerar renda, com a venda dos nativos para o Nordeste.

Os locais aldeados reuniam diferentes tribos íncolas onde eram construídos 
pequenos armazéns, locais de guarda das drogas do sertão. Também naquelas al-
deias estacionavam os religiosos, para realizar as catequeses, onde se construíam as 
escolas e as capelas. Da mesma forma, foram construídos pequenos fortes, depois 
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ampliados e reformados em função das necessidades coloniais de defesa ou pos-
sível insubordinação dos nativos. Portanto, muitas povoações tiveram etapas nas 
quais se faziam aldeamentos, povoações e missões, onde se aprisionavam os nativos 
e se depositavam as mercadorias coletadas.

Assim, as instalações rústicas dos nativos foram transformadas em povoa-
ções e estabelecimentos comerciais para funcionar como entreposto e realizar o 
abastecimento local. Próximo a Belém, ocorreram doações e apropriações das ter-
ras que geravam sítios e fazendas para pecuária e agricultura, que podiam ser asso-
ciadas ao extrativismo. O mesmo pode ter ocorrido nas margens do Juruena, Teles 
Pires e Arinos. 

Esses fatos podem ser considerados recorrentes desde a missão militar e 
exploratória de Pedro Teixeira ao Tapajós naqueles anos. As missões passaram a ser 
marcantes, ao longo dos séculos XVII e XVIII, de Mato Grosso para o Amazonas, 
possibilitando a hipótese de um fluxo entre ambos, cujos registros noticiam desci-
mentos nas nascentes dos rios formadores até a barra do Amazonas, com notícias 
de “sítios de cuiabanos” às margens do Tapajós, no início do século XVIII. Nesses 
locais, como em outros da Amazônia, as missões de colonos coletores, militares e 
religiosas em seu papel construtor de espaços urbanizados, com apoio dos índios, 
deram oportunidade à fundação de arraiais para pernoites e abastecimento, mas 
depois de algum tempo tais habitações eram transferidas e havia a apropriação do 
território como sesmaria colonial. Em 1626, portanto dez anos antes da missão do 
Capitão a Quito, o militar teria estado na aldeia dos índios Trapajosos, ou Tapajós, 
em função repressora aos nativos. Isso se justifica, como hipótese, em face da exis-
tência de contatos anteriores à ocupação de colonos portugueses no Tapajós.  

O rio e os nativos locais eram conhecidos desde a época das viagens e aven-
turas espanholas pelo Rio das Amazonas, no século XVI, e foram referenciados 
por sua posição de convergência. Nesse sentido, a descida de Orellana, noticia-
da pelo frei Gaspar Carvajal, parece emblemática. Portanto, depois das conquistas 
portuguesas, na foz do Amazonas e Tocantins, houve diversas incursões militares e 
aproximações com os nativos, nem sempre noticiadas ou exitosas. 
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Na descida dos padres Briebas e Toledo, desde Quito, Acunã (1641), ao tratar 
das razões da missão de 1637-38, diz que a chegada à aldeia provocou curiosidade 
dos índios que “os despiram e os libertaram”. Parece recorrente a convergência de 
viajantes àquele local. Ocorreu, de certa forma, pela exuberância natural daquele 
espaço. A paisagem atrai viajantes em função do Rio Tapajós e sua barra assoreada, 
na entrada do Rio Amazonas, que esconde uma grande baía onde se abrigavam 
diversas aldeias de Índios. 

Ao ter esse represamento natural, feito pelo grande rio, o Tapajós estimulou 
diversas tribos nativas e navegantes a se fixarem ali, ou nas suas margens, para obter 
abrigo e alimento pescado, onde posteriormente foram instalados aldeamentos. Os 
nativos índios Tapajós, por sua vez, eram conhecidos e temidos pelos portugueses 
por seus conhecimentos da região e uso de suas setas envenenadas com ervas re-
gionais, as quais, à menor picada, levavam inevitavelmente seres humanos à morte. 
Isso os manteve receptivos, mas cautelosos, quanto aos interesses dos colonizado-
res portugueses (SOUTHEY, 1862, T. 2)

Conta o autor inglês ter havido algumas tentativas para reduzir (aldear) esse 
povo, fosse por meios pacíficos, fosse para constituírem “aldeamentos com [ou-
tros] índios mansos”. Mas, conhecendo os colonizadores portugueses e sendo “fi-
nos e prudentes de mais”, não se dispuseram a tal, ou “tratar com os portugueses 
em termos amigáveis, compartindo com eles o proveito que o livre tráfico podia-lhe 
ser tirado” (SOUTHEY, 1862, p. 459, T. 2). E, citando Acuña, informa que quando 
do retorno de Pedro Teixeira de sua missão a Quito, a flotilha estacionou diante 
de uma das aldeias dos Tapajós, na barra do rio, onde viviam aproximadamente 
quinhentas famílias. Como era costume, apresentaram-se os índios para escambar 
alguns produtos, como aves, peixe e frutas coletadas e redes e farinha produzidas 
por eles, desse modo, “manifestando os indígenas a maior confiança e boa vontade 
em todo este comércio”. Ofereceram, além disso, condições de instalação e fixa-
ção aos portugueses que quisessem se estabelecer em suas terras, onde poderiam 
desenvolver atividade econômica. Mas “migrarem e renunciar eles à sua liberdade 
era coisa em que se não se podia pensar” (SOUTHEY, 1862, 459, T. 2). E continua, 
acompanhando com tristeza o relato de Acuña, que conta, com algum exagero, 
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ter visto na região do Tapajós alguns portugueses, “n’um forte cujo nome seria do 
Desterro” e, portanto, posto avançado de defesa do território, onde se preparava 
uma correria “contra este povo inofensivo e amigo”. 

O padre, naturalmente, em seu relato, diz ter tentado dissuadi-los do intento 
cruel de prender os nativos, fazendo o mesmo o chefe do assalto, que prometeu 
sobestar a expedição [dita repressora] até segunda ordem, quando chegasse auto-
rização do governador. O comandante do assalto aos nativos era o “jovem Bento 
Maciel, filho do sanguinário pai, que sendo agora governador, para desgraça do 
Pará”, fizera-o sargento-mor. O moço também “de malvada índole” empenhou sua 
palavra de que suspenderia a expedição e não o fez. Apenas Acuña deu as costas, 
diz Southey, Maciel partiu para ela.  

Não tendo intenções hostis, o povo Tapajós, cujas armas de defesa eram 
flechas envenenadas, foi tomado de surpresa e a “paz proposta por aqueles desal-
mados” foi quebrada. Maciel exigiu a entrega das flechas envenenadas, sendo aten-
dido. E, quando os índios não estavam em condições de revidar ao ataque, colhidas 
as flechas mortais, Maciel e sua tropa cercaram os homens “quais ovelhas n’um 
curral”, como Acuña se exprime indignado, “soltando os aliados contra a aldeia” 
(SOUTHEY, 1862, p. 460, T. 2). Os excessos foram de tal ordem que justificaram 
o texto de Southey, baseado no jesuíta espanhol: 

um português que em má hora consentira em ser da partida 
[disse] que se era assim que se haviam de obter escravos, jamais 
os queria possuir, querendo antes mil vezes largar os que ti-
nha, do que testemunhar pela segunda vez tão horrendas cenas 
(SOUTHEY, 1862, p. 460, T. 2).

Não era bastante a gente que caíra em poder de Maciel em sua “guerra justa 
ao gentio”. Este manteve as ameaças. Com intensa e inaudita crueldade, se repeti-
ram então novas e mais exigências: “se não se arranjassem mais escravos” haveria 
mortes. Em troca das vidas ainda poupadas “[...] lhes prometeu liberdade”, com 
resgate e a prisão dos principais, aos quais fixou mil escravos como tributo. E assim, 
os Tapajós mandaram buscar mais nativos. Encontraram duzentos, pois o resto 
fugiu por ter visto prisioneiros seus senhores e a forma de saque que ocorria na al-
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deia. Diz Acuña (1641, p. 75) que os portugueses “puseram em liberdade os donos 
(chefes), confiando tanto na palavra destes pobres selvagens que contaram receber 
como devidos os restantes oitocentos” (SOUTHEY, 1862, p.461, T.2).

Aquele butim humano foi embarcado e levado para Belém e São Luiz e 
comercializados sendo remetido para o Nordeste, “servindo a fortuna para tentar 
outros colonizadores do mesmo padrão – malvado – a prepararem nova e maior 
expedição da mesma natureza”, como diz Southey (1862, p. 461, T.2). A consequ-
ência de tão intolerável desumanidade foi tornarem-se as tribos da foz do Tapajós 
inimigas figadais dos portugueses. Quando Berredo de Castro era governador em 
1745, os nativos passaram a reunir todas as tribos que povoavam este rio e posto 
que na sua foz os portugueses houvessem erguido um forte em Santarém, Berredo, 
apenas permitiu a colonização ao longo do rio. 

O evento, entretanto, não impedia que aventureiros fizessem furtivas via-
gens, correndo riscos de ataques indígenas, pelo Tapajós até seus formadores. As-
sim, muitas tentativas foram feitas na crença de haver ricas minas por descobrir nos 
montes que margeiam o curso fluvial, como se verificou nos anos do século XX e 
XXI. Algumas pedras preciosas se encontraram cujo peso denunciava a existência 
de ouro, mas o metal, se é que o fosse, evaporava-se ao fogo (SOUTHEY, 1862, p. 
461, T.2).

Duas vezes tinham tentado os ingleses estabelecer-se sobre este rio. Na pri-
meira partida sucumbiram todos. Na segunda, foram tantos os mortos que o navio 
teve de retroceder. Quando Acuña ali esteve, viu guardadas como troféus de vitória 
as “armas europeias ganhas n’estas pelejas” com os ingleses (SOUTHEY, 1862, p. 
461, T.2). 

Tentando mitigar as consequências dos soldados comandados por Bento 
Maciel, o padre Antônio Vieira, quando superior da ordem em São Luiz, no Mara-
nhão, em 1661, fundou, oficialmente a aldeia dos Tapajós, constituída como povo-
ação de Santarém, cuja ordem foi cumprida pelo padre João Felippe Bittendorf, em 
virtude da determinação régia de D. Pedro II de Portugal. Para constituir o aldea-
mento, foram transferidos, ou descidos, os Uruerucús, que estavam na outra mar-
gem do rio, utilizando a estratégia dos colonizadores de remover os índios nativos 
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ou misturá-los – mansos e bravos – com outras tribos de fora, ou de outras origens, 
para dificultar sua fuga e sua organização. Logo depois da fundação de Santarém, 
iniciou-se a intensa coleta de drogas do sertão. O Capitão General do Grão-Pará 
e Maranhão, em função de levantes dos nativos, determinou uma expedição re-
pressora ao rio Urubu, para vingar “a morte covarde e traiçoeira do sargento mor 
Antônio Arnaud Vilella”. 

Naquela localidade, seriam aprisionados nativos e trazidos na chamada Guer-
ra Justa. Tal frota tinha, como outras similares, objetivos adequados para atender as 
demandas de mão de obra e assim reprimir os nativos, sem matá-los, nem sempre 
respeitados, como no caso relatado por Acuña e historiado por Southey. Na ver-
dade, faziam a preação de índios para obrigá-los a serem escravos e lucrarem com 
a transação, mas pouco diferia essa guerra de algumas missões que mantinham os 
nativos servis e subordinados às suas atividades.   

Cabe registro do informe de que houve uma missão, de 6 de Setembro de 
1664, sob o comando do capitão Pedro da Costa Favilla (Favela), que chegou à 
aldeia dos Tapajós e, em 25 do mesmo mês e ano, chamou, para acompanhá-lo 
na missão, alguns dos índios Tapajós que viviam na localidade. Isso significa que, 
mesmo com a repressão, havia tribos associadas aos portugueses, como aos estran-
geiros, e que auxiliavam no processo expansionista daqueles colonizadores como 
guias, barqueiros, flecheiros e em outras atividades. 

A expansão pelos rios da Amazônia contou com a presença dos índios trans-
formados em colonos aculturados e apoio dos padres, principalmente jesuítas. Na 
região do Tapajós, no século XVII, foram fundadas e refundadas povoações por re-
ligiosos e militares, algumas, depois, transformadas em Vilas, como artificio de con-
solidação do domínio português naquele espaço. O sincretismo discutível praticado 
na aculturação assegurou a posse da região. Nesse conjunto, encontra-se Santarém, 
fundada em 1626 e outras vezes refundada, e também as povoações de Borari, Alter 
do Chão (1621), Boim (1669), Vila Franca, Aveiro, Beja, Santa Cruz, Pinhel (1622), 
estabelecendo a nova região colonizada na Amazônia (NORONHA, 1862).

No século XVIII, em 1768, na viagem feita até “os confins do Pará”, o 
vigário geral do Rio Negro, José Monteiro de Noronha, relata a existência desses 
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aldeamentos, lugares e povoações transformadas em Vilas por Pombal, domínio 
do bispado do Pará, na conveniência que se prestava às negociações diplomáticas, 
como foi usual naquele governo (NORONHA, 1862). Havia quarenta anos que 
“faiscadores fugiam da proibição de exploração de diamantes em Diamantino, no 
sertão do Cuyabá”, esta transformada em Vila do Nosso Senhor Bom Jesus de 
Cuyabá por recomendação do Conselho Ultramarino e determinação real, cumpri-
da pelo então Governador de São Paulo, que se transferiu para o sertão, em 1727, 
com o objetivo de melhor fiscalizar a cobrança dos impostos dos devedores à real 
fazenda.

Em 1746/47, pelo Arinos e Juruena, João de Souza Azevedo desceria o Ta-
pajós comercializando suas mercadorias (sal e outras fazendas) e estabelecendo a 
ligação entre o Mato Grosso e o Grão-Pará. Segundo Lapa (1973, p. 25), conseguiu 
orientação para seguir pelo Madeira para alcançar Vila Bela da Santíssima Trinda-
de, cujos Anais registram sua presença e de sua canoas de abastecimento. Ou seja, 
naquele meado do século XVIII, a rota do Tapajós era um caminho líquido bas-
tante frequentado. Seria reaparelhado e redescoberto, no começo do século XIX, 
tornando-se alternativa ao Rio Madeira como via de acesso entre Mato Grosso e o 
Pará, em função da crise na mineração que se estabeleceu no final do século XVIII 
na Capitania de Mato Grosso. Essa situação crítica, discutida por Lenharo (1982), 
deixa claro que nessa perspectiva a Companhia do Grão-Pará e Maranhão também 
entrava em crise, sendo desativada em 1778. 

EXPEDIÇÃO PALHETA 1722-23: A POSSÍVEL ROTA PARA POTOSI 

Fosse por aventura, em busca do El Dorado lendário, do ouro de aluvião dos 
afluentes dos rios ou da produção extrativista das suas margens, a expansão portu-
guesa ocorreu ao longo do sertão dos rios da Amazônia. Esta, mapeada, teve seus 
limites explorados: identificados pontos de escambo com os nativos e os produtos 
da coleta, foram estabelecidas algumas linhas de comércio. Ali se aprisionavam ín-
dios, escravizando-os, mesmo ao arrepio da lei. Desse modo, chegaram ao Madeira, 
onde a expansão portuguesa ocorria desde o início do século XVIII. A movimenta-
ção de portugueses e espanhóis acontecia em regiões distantes, onde chegavam co-
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merciantes aventureiros, religiosos e, quando necessário, militares. Configurava-se 
o espaço como uma região estratégica, limítrofe, consolidando o domínio naqueles 
rios por onde chegariam a prata do Peru e o ouro dos arraiais do sertão de Mato 
Grosso, estimulados pelas rotas construídas. Estenderiam essas rotas a cobiça dos 
conquistadores, sempre presentes, e tolerados colonizadores, apesar da legislação 
que proibiria a navegação pelo Madeira em 1733. (LAPA, 1973, p. 24). 

A razão principal para as restrições reais eram os objetivos comerciais e ex-
ploradores, tolerados, aos quais se propunham comerciantes-militares, como João 
de Barros da Guerra, ou, mais tarde, João de Souza Azevedo, que atendiam com 
diversos produtos aqueles sertões e de lá retiravam outros. Com essa lógica, expan-
dia-se o reino português para o Oeste e consolidava-se o Estado do Grão-Pará e 
Maranhão, atendendo a metrópole e seus interesses locais.  

Mantinham-se o cuidado e a proibição em virtude da evasão populacional 
sempre temida pelos governantes e que a descoberta de novas minas produzia. As-
sociava-se o descontrole com os limites difusos com os eternos vizinhos e sempre 
ultrapassados. Mas, temia a coroa metropolitana principalmente o inimigo históri-
co, a força espanhola, com a qual conflitava, como na guerra da Sucessão, em que se 
envolveu o rei D. João V. (LAPA, 1973, p. 24-25). Assim, em Belém, a chegada das 
informações sobre a fronteira do Rio Madeira, conhecida, portanto, desde os feitos 
de Pedro Teixeira (1637-8), de Antônio Raposo Tavares (1647-51), e de outras notí-
cias relacionadas a possíveis invasões de espanhóis, em 1722, estimularam a decisão 
de uma missão de exploração naquela região, ou até o Venes, como chamavam os 
espanhóis ao atual Mamoré. 

Essa missão seria oficial. Deveria verificar essas informações chegadas à sede 
regional de Belém sobre tropelias dos espanhóis nos domínios portugueses. Para 
tal, foi destacado um militar português no comando da frota para notificar os pos-
síveis abusos que ocorriam naquela região lindeira e domínio difuso. Precavia-se 
a frota que subia o Amazonas e adentrava no Madeira com artilharia e munição, 
pouco usual naquelas proporções. Mas, o olhar atento do governante do Estado do 
Pará e Maranhão à época, João da Maia da Gama, revelava outros objetivos a serem 
cumpridos pela missão. Atendendo as solicitações da metrópole, entendeu-se que 
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deveria ser produzido, além dos relatos e informes, também um mapa detalhado da 
região217. Também é possível que entre os objetivos estivesse outro, não revelado, 
de que a missão tivesse finalidade mais pacífica e avaliadora, como a de retornar 
em outra oportunidade e, eventualmente, em outras missões mais específicas, para 
além de reconhecer o espaço e gerar negócios potenciais no Peru, principalmente 
com a rica região do Potosí, próximo aos formadores do Rio Mamoré.

Nessa discussão, haveria outra razão de natureza geopolítica, ou simples-
mente de política colonial, como a de estar relacionada com as mudanças deter-
minadas pelo Conselho Ultramarino e que envolveram a reestruturação territorial 
da Capitania de São Paulo, criando Capitanias das minas de Mato Grosso e Goiás, 
anos mais tarde, o que incluiria a missão do governador de São Paulo, Rodrigo 
Cesar de Menezes, no final dos anos vinte daquele século. Este determinara a cons-
trução de uma estrada, mais propriamente uma trilha, desde São Paulo até o arraial 
fundado por Pascoal Moreira Cabral, em 1718, e que seria transformado na Vila 
Real do Bom Jesus por ordem real, em janeiro de 1727. Esse ato estava revestido 
de autoridade, permitindo fazer a exaltação e refundação do Arraial bandeirante na 
Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Desse modo, onde antes havia apenas 
arraiais, logo depois, com Rodrigo Cezar de Menezes, criou-se uma Vila que Portu-
gal marcaria como novo limite no Oeste da colônia, em Cuiabá. 

Essa chegada e estruturação burocrática no sertão criou, também, uma espé-
cie de diáspora de aventureiros e mineiros que haviam chegado a Cuiabá anos antes 
e que iniciaram uma “peregrinação” em busca de novas lavras e aventuras nas terras 
do Oeste e Noroeste, onde não houvesse as odiosas cobranças de impostos. Ar-
raiais, como os de Diamantino e de São Francisco Xavier, foram criados naquelas 
direções nos anos trinta, depois na região do Rio Galera, no vale do Rio Guaporé. 
Em 1748, justificariam a ordem da fundação da Capitania de Mato Grosso. 

217Em carta do governador tratando do tema, posteriormente, diz-se que “os informes recolhidos 
por Francisco de Melo Palheta e outros sertanistas”, naquela missão, foram remetidos ao cardeal 
Mota e a Alexandre de Gusmão com as quais foi possível elaborar mapas, em função das “infor-
mações precisas do rio Madeira e sua comunicação com as minas de Mato Grosso” (CORTESÃO, 
1958).
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A expedição de Palheta, portanto, visando alcançar o Rio Madeira e mais 
propriamente o Rio Mamoré, iniciou-se em fevereiro de 1723, em Belém, e avançou 
por ele até onde foi possível e necessário. Na região do Mamoré, atingiu seus objeti-
vos nas missões dos jesuítas espanhóis que viviam com os índios Moxos, portanto, 
onde haviam chegado os comerciantes e conquistadores do Peru e, certamente, de 
onde saíram as notícias que haviam alcançado Belém. 

Quando chegou ao Rio Madeira, em dois de fevereiro, Palheta e sua frota, 
avariada pela viagem, alcançaram a aldeia dos índios Iumas, onde levantaram o 
arraial de Santa Cruz de Iumar. Ali foram construídos igreja e armazém para a 
guarda dos mantimentos e possível entulhamento dos produtos da coleta, feita pe-
los índios. Era, também, local de refúgio para o corpo da guarda que compunha a 
frota. Com palha e madeira, foram construídas palhoças e casas, todas necessárias 
aos novos moradores que ali ficariam para colonizar a região e que vinham na ex-
pedição. Inicialmente, os militares da frota ficariam meses, pois parte da esquadra 
retornou a Belém em busca de abastecimento, escasseado pelas condições do clima, 
e como precaução pelo consumo na subida que se faria no rio. Segundo o relato218, 
apresentado por Capistrano de Abreu e tomado por Magalhães (1939), depois da 
construção e fundação do arraial:

O cabo [capitão Palheta] mandou repartir a infantaria em duas 
esquadras: estabelecendo um paiol, onde passaram a guardar a 
munição e fixando-se a guarda da fazenda real e [a outra, à noite, 
fazendo] uma ronda e sentinela, [para] cuidar das canoas e [de] 
todo o arraial (MAGALHÃES, 1939, p.19).

Avaliou Palheta que para ultrapassar as corredeira e cachoeiras, segundo as 
informações dos nativos, seriam necessárias mais embarcações, preocupação seme-
lhante à demanda de alimentos. Assim, deveriam ser construídas pelo menos seis 
novas galeotas com as quais ultrapassariam os acidentes geográficos. As que vieram 
de Belém estavam em “estado lastimáveis sendo necessárias embarcações meno-
res”, pois as existentes eram barcos grandes e não passariam os vaus, em função 
218“Narração da viagem e descobrimento que fez o sargento-mor Francisco de Melo Palheta no 
Rio Madeira e suas vertentes, por ordem do Senhor João da Maia da Gama, do Conselho de Sua 
Magestade, que Deus guarde, seu governador e Capitão-general do Estado de Maranhão” in. MA-
GALHÃES, (1939).
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das pedras e rochas expostas, ou submersas. Para ultrapassá-las, também deveriam 
fabricar cordas e cabos contando com material local – cipós e outras fibras vegetais 
disponíveis – com os quais os barcos seriam puxados à sirga por índios e escravos. 

Como mencionado, a alimentação, com os imprevistos, havia se escasseado 
para manter a tropa. Mas, previdentemente Palheta tomara providências. O abas-
tecimento no arraial passou a ser reduzido enquanto se aguardava o retorno do 
abastecimento. Estavam disponíveis para alimentação “frutas do mato [...], carne de 
lagartos, camelões e capivaras, por não haver outro mantimento”, o que desagra-
dava a tripulação e a tropa que ficara. O abastecimento chegou a se esgotar até que 
chegasse nova remessa, o que aconteceu em junho. 

Com os mantimentos, vinha um “socorro espiritual [...] o reverendo padre 
mestre João de São Paio, ou San Payo, ou, ainda Sampaio, em sua galeota” (MA-
GALHÃES, 1939; FERREIRA, 2005) que trazia o alimento imaterial para aqueles 
colonos. Esse padre vivia na região há algum tempo e fundara uma missão junto 
aos índios Abacaxis, próximo à foz do Rio Madeira. O Capitão Palheta, ao se sentir 
assistido pelo Capitão General de Belém, diz o escrivão de bordo, entendeu que 
era hora de “se pôr a caminho o que fez no dia 10 do dito mês de Junho, com dez 
canoas pequenas, cujas seis haviam sido construídas”. No arraial ficaram as quatro 
que tinham vindo na frota e eram inadequadas para a viagem nas cachoeiras. MA-
GALHAES (1939)

Assim, a missão, depois de reestabelecida e reabastecida pôs-se a subir o Rio 
Madeira e retomou seus objetivos. À medida que subia o rio, aumentariam as difi-
culdades em face dos acidentes geográficos, do volumoso armamento e da munição 
que transportavam, que se retardava os movimentos e exigiam mais trabalhadores 
para o transporte e a transposição a serem feitos. Tais atividades de subida do rio 
eram restritas aos índios, pois os nativos tinham temor das cachoeiras e dos outros 
nativos que ali viviam. 

A missão, mesmo assim, segue viajando até o Rio Madeira; segundo o diário, 
Palheta  descreve as dificuldades para transpor o trecho encachoeirado, mostrando 
uma luta constante, visando conseguir com a expedição chegar até as proximidades 
de Santa Cruz de la Sierra, ultrapassando o Mamoré e seu afluente, o Rio Guaporé, 
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além dos demais afluentes e formadores onde se encontravam os limites das terras 
dos espanhóis. As informações consolidadas sobre o acesso à região das nascentes 
do Rio Mamoré, desde as conquistas bandeirantes na região do Madeira-Guaporé, 
haviam sido prestadas por Antônio Raposo Tavares, em 1647-51, quase 70 anos 
antes. Naquela oportunidade, a bandeira havia explorado a região em busca de ri-
quezas e acessos, mas alguns autores as trataram como uma espécie de lenda.  

A questão que se apresentava na subida de Palheta era uma possível viabili-
zação da rota do Madeira-Mamoré, onde fica o trecho encachoeirado. Sabia, pelas 
informações dos índios, que seria necessário transpor corredeiras entre 60 e 70 
metros de comprimento, ou até mais, cujas quedas teriam saltos em torno de 4 a 5 
metros, ao longo de 400 km, onde se identificavam de 18 a 20 obstáculos. O trecho 
composto por cachoeiras, corredeiras e declives foi ultrapassado em mais de dois 
meses de intenso trabalho e sacrifício de escravos, índios e militares (LAPA, 1973, 
p. 2.0).

As expedições e missões que se sucederam e relataram seus feitos. Deram de-
talhes e ressaltaram aspectos da importância da colonização da região onde ficariam 
aldeamentos e nativos “amansados”. Os religiosos e militares passaram a frequentar 
aquele espaço com o auxílio das guarnições; faziam-se no século XVIII travessias 
e varadouros. Essas guarnições, dispondo de meios e equipamentos, como cabos, 
cordas, roletes e conhecimento prático dos locais onde os acidentes ocorriam, fa-
ziam as travessias dos viajantes, alguns dos quais acabavam se fixando, como espé-
cie de colonos, como população local e início da colonização naquelas corredeiras 
e cachoeiras.

Era necessário obter e disponibilizar abastecimento e alimentação para aque-
la tropa e consumo dos colonos. Para tanto, preparavam-se roças de mandioca e 
banana e se criava algum gado, além de galinhas ou outra alimentação; mas, princi-
palmente, era preciso ter atenção com as doenças e sazões que infestavam a região. 
O escrivão observava a irritabilidade dos nativos em relação às cachoeiras, com as 
quais se aterrorizavam em face das características e dos trabalhos e métodos utiliza-
dos na transposição daquele “verdadeiro inferno”.  
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O escrivão oficial da missão Palheta, ao descrever a região afirma, com um 
olhar diverso daquele de Acuña, em 1638, e aqui transcrito por Magalhães (1939) 
haver o temor do trecho que se faria a partir da praia de Santo Antônio, ou seja, 
desde a primeira cachoeira: 

Prosseguimos nossa viagem por aquele temerário e horrível rio 
e o padre mestre João de São Paio [João Sampaio] nos acompa-
nhou um dia de viagem, d’onde se despediu de nós tornando 
para sua missão, e nós fomos seguindo a nossa derrota até á ilha 
nova da Praia de Santo Antônio, onde tivemos missa no dia do 
dito Santo, razão por que assim o invocámos. “Aqui mandou o 
Cabo [Palheta] tirar a soma da gente com que se submetia ao se-
guimento d’aquele rio e de suas vertentes e achamos por conta 
118 pessoas, 30 de armas de fogo e 88 índios de frechar e com 
este número de gente e prosseguimos viagem (MAGALHÃES, 
1939, 20).

Continuando, e ultrapassada a cachoeira de Santo Antônio, os expedicioná-
rios passaram a ouvir, por aproximadamente 30 quilômetros, um “estrondo con-
tínuo, como um trovoar que, se soube depois, ser originado nas corredeiras da ca-
choeira seguinte”, a de Teotônio, onde demorou a frota alguns dias para ultrapassar 
as corredeiras não muito altas, mas com grande extensão, às quais pedras e rochas 
salientes davam um aspecto de “verdadeiros castelos derrubados naquelas águas”, 
o que dificultava sua transposição219.  

Alcançaram, depois, a cachoeira chamada Maguary, em cuja ultrapassagem 
se perdeu um barco. Tratava-se da terceira cachoeira, conhecida também como dos 
Morrinhos, e onde os trabalhos para transpô-la eram exaustivos220. Nessa faina, as 
canoas eram transportadas com esforço físico dos que acompanhavam a missão: 
descendo a carga, carregando seus pertences e carregando novamente toda a carga. 
Em seguida, alcançou a expedição Palheta, às vésperas de S. João, outra cachoeira, 
a quarta delas, e no final do dia descansaram por ser dia santo. Nela haviam vis-

219Essa descrição é impossível de ser feita a partir de 2016. A região foi alagada, para dar lugar ao 
“baixo impacto” da UHE de Santo Antônio. Existe no local um lago, imenso, com decks e constru-
ções de natureza turística que procuram dar objetivo econômico à região.
220Na viagem de reconhecimento de 1742, demoraram um dia inteiro, mesmo depois de os práticos 
disponíveis terem indicado o caminho, com orientação dos índios.
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to “sem encarecimento, a figura do Inferno”, por isso a esse acidente chamaram 
“Caldeirão do Inferno”. Mas na quinta delas, dias depois, revelavam-se condições 
ainda piores. Ali, os índios a chamavam Mamiú, sendo depois batizada como Girao, 
ou Jirau. A missão Palheta gastou 03 dias para transpô-la e a missão de Fonseca, 
em 1892, gastou na travessia dois dias para preparar a estiva (rolos de madeira) e 
outros dois, para rolar sobre eles os barcos por aproximadamente 2,5 quilômetros 
inclinados, puxando as galeotas a cordas e cabos, com os piuns fazendo-os sangrar 
e coçar221. 

Na véspera de São Pedro, portanto, dia 29 de junho, chegou a missão à ca-
choeira dos Apamas ou Pamas. O escrivão a considerou “terrível e tão monstruosa 
que até mesmo os naturais [...] têm horror dela e os faz desanimar do mais violento 
curso de sua desatada corrente”. Continuava o escrivão da armada: 

encareço por não ser suspeito [...] a consideração e representa-
ção dos experientes, pois por muito que dissesse não dizia nem 
ainda a terça parte do que é, o que se pôde perguntar igualmente 
assim o Capitão, como a todos os mais da companhia (MAGA-
LHÃES,  1939, p.22).

Exaltando o feito de Palheta, Artur Cesar Ferreira Reis reafirmou nos anos 
quarenta a importância da pioneira missão ao subir o Rio Madeira, no século XVIII. 
Na homenagem, o historiador e depois governador amazonense realça Palheta: 

Na Bacia do Madeira, Francisco de Melo Palheta, experimen-
tado homem dos sertões amazônicos, subindo o Rio, em 1722, 
em missão oficial, verificou o exercício da soberania lusitana 
em toda a extensão da grande artéria. E atingindo as missões 
espanholas jesuíticas de Moxos, complementando a sondagem 
política que estava realizando, intimou os Missionários a aban-
donar aquelas posições, afirmando-lhes que estavam operando 
em terras pertencentes à Coroa Portuguesa. Não fosse obede-
cida a intimação e os governantes paraenses possuíam matérias 
para obrigá-los a executar o que lhes determinava (REIS, 1948)

221Essa cachoeira foi submersa quando da construção da UHE de Jirau, que passou a operar em 
2016. 
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LIGAÇÃO COMERCIAL DO RIO MADEIRA E O SERTÃO NO SÉCULO XVIII

Relatos das rotas criadas quando se fazia a transposição de viajantes e merca-
dorias na região do Rio Madeira para a do Guaporé ou Mamoré, na Bolívia, estão 
em grande parte ainda indisponíveis em biblioteca e acervos especializados para 
serem publicados em arquivos de Portugal e Brasil. O grande público e estudantes 
continuam a entender que os bandeirantes do século XVIII foram os únicos res-
ponsáveis pelas conquistas colonizadoras do Brasil no Oeste. Entretanto, existem 
pesquisas e publicações que revelam a construção efetiva da ligação, em 1742, entre 
as bacias do Guaporé e do Madeira, através do Mamoré, quando, ao acaso, Manoel 
Felix de Lima e seus companheiros “descobrem” o caminho líquido entre ambas as 
regiões de ocupação portuguesa. 

É necessário alertar que a ocupação portuguesa do século XVIII, de certa 
maneira, teve omissões e equívocos a serem superados. Deve-se levar em conta que, 
à luz da cronologia construída, é possível avaliar que houve avanços de bandeirantes 
paulistas que chegaram a Cuiabá e depois ao Guaporé, por um lado, e as expedições 
militares e missões religiosas metropolitanas, que atuaram na Amazônia, por outro. 
Ambos os movimentos iam em direção à fronteira Oeste da colônia portuguesa na 
América. 

Desse modo, a informação relacionada às missões oficiais tomada em Ma-
galhaes (1939) apresentando o próprio escrivão da frota de Francisco Palheta, de 
1723, que descreveu a viagem dessa missão cuja justificativa seria a ocorrência de 
movimentos pretéritos de comerciantes e aventureiros que alimentaram a deter-
minação das autoridades de Belém, considerando a “informação sobre a presença 
espanhola na fronteira e naquele rio das Madeiras” e que permitiria chegar às Minas 
de Potosí.

Não era exatamente uma novidade, pois, desde o século XVII, quando 
Acuña divulgou seu diário de bordo de 1637-8 tratando do “Novo descobrimento 
do Rio Amazonas”, no qual fazia alusão à descoberta do rio das Madeiras, veio a 
informação de que, segundo os índios Tupinambás, habitantes das ilhas da foz do 
rio Caiary, como chamavam os nativos ao rio das Madeiras, haveria uma ligação en-
tre o rio e a “comarca de Potosí” (ACUÑA, 1641, p.?). Referiam-se esses possíveis 
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relatos às expedições e missões que buscaram o Rio Madeira e seus formadores, 
com objetivos de natureza comercial, cujos relatos e informes, em geral, não foram 
publicados ou tiveram pequena circulação, não permitindo avaliar as análises por-
menorizadas para a definição das políticas coloniais.

Pode-se destacar que, antes de Palheta, ocorreu a viagem de João Barros da 
Guerra, em 1715-1716, com objetivo repressor aos nativos. Posteriormente àquela 
foi determinada a de João Gonçalves da Fonseca, em 1747-1752, cujo objetivo era 
mapear o rio e a região, com vistas ao Tratado em negociação. Outros, certamente, 
existem, considerando-se os objetivos das campanhas feitas, mas sendo uma região 
estratégica, a política de sigilo lusitano se sobressaiu. 

Entretanto, nos primeiros cinquenta anos do século XVIII, as ações dos 
comerciantes e aventureiros da mineração, com seus barcos e trabalhadores, cons-
truíram a rota entre as regiões do Guaporé e do Madeira, quando se definiu o limite 
extremo do Oeste colonial português lindeiro à Espanha Colonial. Nesse conjunto 
de personagens, poderiam ser considerados Manoel Felix de Lima, cuja viagem 
foi pioneira em 1742, e João de Souza Azevedo, que praticou outra, entre 1746-
47, quando comercializava sal e outras mercadorias entre o Tapajós e o Madeira 
(LAPA, 1973, p.24-25). Aguardam, todavia, os estudiosos, em seu afã de pesquisar a 
região, que se traga à luz o conhecimento histórico e do desenvolvimento da região, 
construindo aquilo que Holanda chamou “a alma” da região, nas Raízes do Brasil 
222. Para tanto, a região do Madeira deve ser analisada do ponto de vista de seu uso 
como via de transporte.

Ainda como etapa do período colonial, é necessário dizer que o domínio 
e posse da região representaram, com vistas ao Tratado de Madrid, ocorrido em 
1750, a nova geografia política nas colônias portuguesas na América do Sul, quan-
do se definiu com novas estratégias no reino português a colonização regional. 
Destaca-se a Companhia do Grão-Pará e Maranhão que visava reocupar a região 

As publicações que tratam da história da região do Madeira, entretanto, têm a atenção voltada para 
as ligações viárias relacionadas à ferrovia, e depois rodovia, que permitiram a transposição por 
via terrestre, abandonando as origens, que como estas, causaram traumas sociais intransponíveis à 
época por sintetizarem mortes e postergação dos investimentos por parte dos capitalistas por anos.
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de Vila Bela da Santíssima Trindade a Belém, passando pelo Guaporé, Mamoré, 
Madeira e Amazonas. Portanto, se se aceita a ideia da expedição de Palheta, como 
missão seminal e confirmadora do domínio português na região, a descrição desse 
reconhecimento complementar do local parece caracterizada no texto da missão 
de Gonçalves da Fonseca, em 1749-1752, com vistas à elaboração do mapa oficial 
da região, que se preparou para a chegada de D. Antônio Rolim de Moura à criada 
Capitania de Mato Grosso e sua capital, por ordem real.  

A criação da Capitania derivava da fundação dos diversos arraiais que viceja-
vam as Minas do Mato Grosso, na região do Guaporé. Estas minas e seus ranchos 
criaram desde 1734 novos núcleos mineradores quando aventureiros paulistas, cuja 
natureza era bandeirantista, avançava no sentido noroeste do território do domínio 
português. Alcançaram o rio Galera, afluente do Guaporé onde se fixaram arraiais 
garimpeiros que passaram a ser ocupados. Em 1736, havia famílias e numerosos 
trabalhadores vindos nas comitivas que se formavam em Cuiabá e depois, com 
as notícias, no Estado Brasil como um todo, em busca do novo ouro no Oeste 
(AMADO; ANZAI, 2006, p. 41). Ali, os colonos, ao se ocuparem com sítios e 
fazendas e principalmente sesmarias concedidas pela coroa portuguesa, produziam 
abastecimento, mas tomavam posse de terras, nem sempre mantidas com pecuária 
e agricultura, como desejava a metrópole. Houve mesmo nas conquistas bandeiran-
tes relatos de fome por falta de alimento. Em geral, esses ocupantes se instalavam 
provisoriamente nas margens dos rios afluentes e formadores do rio Paraguai (HO-
LANDA, 1989).   

Nas cachoeiras do Madeira, onde atuava o governo do Grão-Pará, sob a 
orientação da Coroa portuguesa, ficou marcada a ótica da geografia de uma política 
colonial na qual se fazia a ocupação do Oeste, em muitos casos oferecendo incenti-
vos fiscais e privilégios legais, no século XVIII, e que marcaram os vinte primeiros 
anos da implantação da capitania cuja sede estava nas margens do Guaporé (AMA-
RAL LAPA, 1973, p. 25/27).  

Com a ascensão de Pombal, em 1750, a metrópole assumira uma nova es-
tratégia que se configurava no aprofundamento da articulação dos dois Estados 
da América portuguesa no Oeste: o Estado do Brasil, com a Capitania Geral de 
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Mato Grosso, e a autônoma Capitania do Grão-Pará - Maranhão, visando atingir 
pelo noroeste o extremo do Grão-Peru, na região da atual Bolívia (Alto Peru), com 
práticas solapadoras de contrabando, de certo modo secreto, mas sempre tolerado. 
Esses foram fatores de peso na criação e implantação, em 1756/1757, da Compa-
nhia Geral de Comércio do Grão-Pará e da Capitania de São José do Rio Negro. 
Reconhecia nesse movimento o governo pombalino a produção extrativista que se 
avolumava no ambiente, edificado e normatizado, associado à repartição do Mato 
Grosso, como elemento de espacialização da nova fronteira entre os domínios ibé-
ricos, nos quais o Real Forte do Príncipe da Beira, localizado às margens do Rio 
Guaporé (no atual Estado de Rondônia), ficava acerca de 900 quilômetros de Vila 
Bela da Santíssima Trindade e a 3.600 quilômetros km de Belém do Pará, pelo tra-
jeto fluvial, sendo sua construção iniciada nos anos setenta do século XVIII (1776), 
entre o Tratado de Madrid e o de Santo Idelfonso. 

Assim, considerando Volpato (1987) e Fernandes (2013), pode-se dizer 
que houve algumas transformações da região, como na aldeia de Santa Rosa, [no 
Guaporé], conquistada aos espanhóis; na fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, 
mais tarde chamada Bragança. No salto do Jirau, do Rio Madeira, foi fundado o po-
voamento de Balsemão. O Forte de Conceição foi equipado com peças de artilharia 
e teve sua construção aprimorada. Entre ele e Vila Bela abriu-se uma estrada por 
terra para, em caso de ataque, não ser bloqueada a comunicação com a Capital. [...] 
quando teve início a construção do Forte do Príncipe da Beira, situado às margens 
do Rio Guaporé... [...] A oito léguas ao sul de Vila Bela da Santíssima Trindade foi 
fundado Casalvasco. [...] Povoações, fortes, vilas haviam sido criados ao longo da 
fronteira... 

As providências de caráter governamental, apoiadas pela Cia do Grão-Pará 
após sua constituição em 1757, incluíam, em alguns momentos, composição de 
tropas (pagas, municiadas e alimentadas) até a construção e manutenção de fortes 
e fortalezas que se constituíram como o antemural físico da fronteira Oeste. Nesse 
conjunto, foi construído o Real Forte do Príncipe da Beira, depois da morte de D. 
José I, sob o discurso da necessidade de proteção da fronteira e de armazenagem de 
produtos comercializados na rota Guaporé/Amazonas; contava com recursos da 
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Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará, que foi extinta em l778223, na “vira-
deira de D. Maria I” (VOLPATO, 1987; AMADO; ANZAI, 2016). Portanto, a edi-
ficação marcante na espacialização da região estratégica e não apenas da fronteira 
entre domínios invasivos de Portugal e Espanha na América do Sul, mas também 
na espacialização da articulação ocidental entre o Estado do Brasil e o Estado do 
Grão-Pará e Maranhão era fundamental tanto para a consolidação da América por-
tuguesa quanto como fator reiterativo da fronteira interdominial (FERNANDES, 
2003, p. 45).

A ocupação do Madeira e o desenvolvimento de sua rota se dão como pri-
meiro movimento da colonização da região. Possibilitam garantir para Portugal a 
região estratégica entre o cerrado e a Amazônia, mas, sobretudo, como “antemural” 
da América portuguesa na Amazônia Meridional, como foi tratado em diferentes 
produções acadêmicas e intelectuais. As negociações firmadas no Tratado de Ma-
drid, de 1750, e ratificadas em 1777, pelo Tratado de Santo Idelfonso, incorporaram 
o espaço do Rio Madeira e Guaporé. Punham fim às disputas ibéricas de limites. 
Paradoxalmente, com a independência dos domínios dos países Ibéricos, no século 
XIX, constituiu-se uma espécie de “jangada de pedra” no meio do Atlântico, re-
produzindo a Península Ibérica invertida na América para, como esperava Pombal, 
e antes dele Vieira, ver renascer o Quinto Império: espaço de “fazer-se Portugal”. 

223Mas a Cia continuou a funcionar com o curioso nome de “extinta Companhia” até l803 quando 
ocorreu sua liquidação.
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CAPÍTULO 5
A COLONIZAÇÃO DO OESTE

Os movimentos pioneiros do período colonial realizados por missões e ex-
pedições portuguesas, ao se considerar o objetivo de acesso dos desbravadores e 
conquistadores nas áreas dos rios afluentes do Rio Amazonas, como o Tapajós, 
Madeira e o Negro, tiveram a intenção de explorar a região e buscar as ligações por 
aquelas vias aos seus formadores. Estariam sendo buscadas regiões centrais, no in-
terior do Continente, onde ocorriam as conquistas dos bandeirantes e os índios in-
formavam haver metais preciosos, como ouro, no sertão do Cuiabá ou nos Goiases, 
e prata em Potosí,224 cuja rota havia sido informada por Ñuflo de Chaves, fundador 
de Santa Cruz de La Sierra, no século XVI, e reafirmada pelos tupinambás quando 
da descoberta do rio das Madeiras. Havia ainda o El Dorado, na margem norte do 
Rio Amazonas, alcançando as Guianas e os vice-reinos e províncias dominados 
pela Espanha, com abundancia dos metais preciosos. 

Os direitos a serem obtidos com o Tratado de Utrecht, após as Guerras de 
Sucessão Espanhola e nas quais Portugal foi envolvido por laços de família, am-
pliariam consideravelmente o espaço amazônico, e provisoriamente a Colônia do 
Sacramento, no sul da colônia portuguesa. Desse modo, a consolidação daqueles 
espaços obtidos desde o século XVII era necessariamente a alteração buscada para 
bases seguras na geopolítica dos domínios coloniais da América do Sul. 

A ocupação efetiva dos espaços seminais pelos portugueses foi realizada com 
a intenção de explorar os recursos naturais e efetivada com o Tratado de Madrid, 
em 1750, e quando possível efetivada na posse onde se estabelecia a colonização 
religiosa-militar com base no padroado, em cujos movimentos estabeleceram algu-
mas bases para a articulação entre o Oeste bandeirantista e a Amazônia Meridio-
nal metropolitana, na região do rio das Madeiras, onde se abriam, aparentemente, 
imensas perspectivas. 

224Esta “Montanha de Prata”, descoberta em 1545, teria sido acessada por Aleixo Garcia (1524) e 
depois por Antônio Raposo Tavares, que a alcançou e pelos rios bolivianos, chegou ao Madeira e 
dele a Belém em 1651, depois de sair de São Paulo em 1647 por Ordem Real (CORTESÃO, 1958). 
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Não há notícia do procedimento específico do padroado na região das con-
quistas perpetradas pelos bandeirantes, especialmente em Mato Grosso225. E, mes-
mo que houvesse a construção de igrejas em 1727 em Cuiabá e nas vilas próximas, 
a literatura não mostra essa relação. Dessa forma, é possível que as ocorrências mi-
nerais nas minas do Cuyabá, não justificassem a presença religiosa no início da co-
lonização. Assim, os padres parecem ter sido evitados e a catequização dos nativos 
indesejada pelos colonos. Entretanto, era necessária a catequese para transformar 
aqueles seres humanos em “índios mansos”, que pouco diferiam dos escravos na 
efetivação do trabalho no Estado do Brasil.

No Estado do Grão-Pará e Maranhão, como se compreendia a Amazônia, 
havia uma expansão colonizadora nas margens dos rios, onde se aculturavam os 
nativos com o mesmo processo que no Estado do Brasil. O padroado, ou seja, a 
igreja a serviço do Estado português, permitiria criar missões que se fixavam desde 
Belém pelo Amazonas adentro, incluindo seus afluentes, como o Xingu, Tocantins, 
Tapajós e Madeira em todo o território, incorporados como colônia portuguesa 
da América do Sul, sem definição clara de limites interna ou externamente. Assim, 
o movimento colonizador, fosse bandeirante, migrando desde o sul-sudeste para 
o noroeste, ou religioso-militar, a serviço da coroa, instalado desde Belém para o 
Oeste, eram temporalmente concomitantes e sua similaridade estava nas vias e nos 
meios de transporte (HOLANDA, 1989; LAPA, 1973). Valeria assim a pergunta: 
haveria um plano do Conselho Ultramarino ou do poder real para as ações que 
ocorreram na região do Madeira no século XVIII?

De modo aparente, não. Esses movimentos tinham assincronismos entre 
eles, embora, diga-se de passagem, tenham chegado os bandeirantes e mamelucos 
ao Sertão do Cuiabá226 no mesmo período em que havia reclamações relacionadas 

225Lembre-se, todavia, que o padroado era a relação formal da igreja com o Estado mantida até a 
proclamação da República, separando o Estado da igreja. Mas na perspectiva da colonização, essas 
relações aparentemente não foram estudadas ou noticiadas suficientemente.
226As primeiras bandeiras eram de Manoel de Campos Bicudo, desde o século anterior, que buscava 
a Serra dos Martírios, acompanhado de seu filho, Antônio Pires de Campos. Este, em suas andanças, 
fundara o arraial de São Gonçalo, Pascoal Moreira Cabral, a Forquilha, e na prainha, as Minas do 
Sutil onde se fundaria em 1727, naqueles arraiais mineradores, com pomposo nome a Vila de Nosso 
Senhor do Bom Jesus de Cuiabá, com a presença do governador Rodrigo Cesar de Menezes. 
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ao avanço espanhol no Rio Madeira, considerado rio português. Haviam vindo os 
paulistas à caça de índios e da lenda da Serra dos Martírios227 nos sertões desde o 
final do século anterior. Certamente nessas incursões não convinha a presença de 
religiosos. Nos espaços da conquista, os naturais eram transformados em traba-
lhadores forçados, portanto, objetos mercantis, e exportados para a agricultura do 
Planalto Paulista, para o Nordeste e recentemente para Minas, onde alguns desses 
bandeirantes mantinham contatos devido à origem paulista e de onde haviam fu-
gido da Guerra dos Emboabas (1707-9), buscando riquezas naturais naquele novo 
espaço (Cuyabá). 

Desde o século XVII, procuravam lugares místicos, como a Serra dos Mar-
tírios, onde pudessem redimir seus pecados, mas onde estariam tesouros imensos. 
Em 1716-18, encontraram ouro de aluvião nos ribeirões e riachos da bacia do Cuia-
bá. Assim, entende-se que as conquistas feitas pelos seminais “caminhos fluviais” 
permitiram aos homens de São Paulo chegar a Cuiabá em 1718 e ao arraial batizado 
com pompa e circunstância, em 1723, conforme o cronista Joseph Barbosa de Sá. 
Esse arraial seria elevado à categoria de Vila pelo governador de São Paulo, Rodri-
go Cesar de Menezes, em 1727. Com seu aparato militar, os portugueses, em sua 
expansão, re-acessavam, em 1723, o rio das Madeiras, descoberto em 1637-8 na 
expedição que Pedro Teixeira fizera ao Peru. Ali viviam índios cuja catequese era 
mantida pelos jesuítas, desde o final do século anterior, mas havia povos revoltados, 
tendo muitos se evadido para o interior. Havia casos de traição e arrependimento 
com a nova crença obtida nas catequeses.

Em sua atividade econômica, colonos, e muito mais os índios, colhiam espé-
cies vegetais nativas, como cacau, cravo, canela e salsaparrilha e as comercializavam 
com resultados nem sempre favoráveis. Pescavam em busca de sobrevivência sem 
controle do Estado mercantil. Os que viviam no rio Madeira sabiam ser a rota 
por onde deveriam alcançar a região do produto argênteo, em Potosí. De alguma 
forma, haviam chegado à coroa portuguesa informações de que os espanhóis, na 
colônia, haviam ultrapassado seus limites fronteiriços. Do ponto de vista estratégi-

227Antônio de Campos Bicudo, pai de Antônio Pires de Campos, fundador do arraial de São Gonça-
lo, formara uma grande bandeira para buscar a Serra dos Martírios, onde haveria ouro em profusão.
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co, percebe-se a proximidade dos acidentes geográficos do Oeste do Brasil com as 
colônias espanholas, considerando-se locais como Cusco, Santa Cruz de la Sierra, 
e certamente Potosí.  

A coroa exigiu do governador local providências considerando o abuso, e o 
novo governante, recém-embarcado em Lisboa, procedeu de modo usual, mas com 
vista ao possível comércio com as regiões próximas!

Havia sido nomeado para o governo do Grão-Pará João da Maia e, atenden-
do ao questionamento real, ordenou a missão do Capitão Francisco Palheta, em 
1722228. Para tanto, aparelhou a expedição e a armou com canhões e mais arma-
mentos, visando alcançar o rio das Madeiras e definir a fronteira do Peru naquela 
região. Portanto, não encontraria Palheta os bandeirantes, considerando-se que a 
missão e o objetivo ao qual se dirigia eram distintos daquele dos bandeirantes, 
que andavam em busca de ouro, no Sertão do Cuiabá, e no rio Galera, afluente do 
Guaporé, os irmãos Paes de Barros só chegariam, em 1734, onde iniciaram a coleta 
de ouro229. 

A missão de Francisco Palheta, entretanto, teve outra marca de relevância 
histórica por diferentes razões. Ele traria ao Alto Madeira o jesuíta João de Sam-
paio, ou João San Paio, que havia dez anos vivia na região dos Autazes e conhecia as 
condições usuais para realizar a colonização naquela área relacionada ao padroado 
e que se fazia no Amazonas e alguns afluentes. Portanto, este padre que vivia com 
os índios Abacaxis há aproximadamente dez anos, segundo o relato da expedição, 
chegou com o abastecimento buscado em Belém, solicitado por Palheta, em junho 
de 1723. O padre não acompanhou a missão ao Mamoré e retornou depois de um 
dia de subida do rio, onde fixou um arraial em louvor a Santo Antônio, próximo a 
outro fundado por Palheta. 

228Ano no qual em Cuiabá os mineiros viviam no arraial,
229A descoberta da confluência do Guaporé com o Mamoré e o Madeira ocorreria apenas em 1742, 
quando seria possível fixar a rota entre Mato Grosso e o Grão-Pará, com a descoberta de Manoel 
Felix de Lima, Entretanto, essa rota ocorreria apenas anos depois, quando da preparação da chega-
da de D. Antônio Rolin de Moura Tavares, em 1747, que viria por outra rota, amaldiçoando-a, em 
função dos mosquitos que infestavam o Pantanal.  
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Aparentemente as relações de João de Sampaio com as autoridades e os co-
lonos não eram das mais cordiais ou amistosas, pois as informações que chegavam 
dos índios, colonos e do governador davam conta de maus tratos aos habitantes da 
região. Em 1728, em uma carta ao rei, datada de 10 de setembro, respondendo a 
indagação real sobre as aldeias do Madeira e Tapajós, o governador do Maranhão 
informou com base no relatório de viagem de Palheta de 1722/3, que o Padre João 
Sampaio chegou ao Madeira com o abastecimento, mas que teria trocado as aldeias 
dos Abacaxi, no baixo Madeira, pelas cachoeiras do Alto Madeira, onde “erigiu 
pelourinho, construiu cadeia, perfurou masmorra para castigar230 cruelmente sem 
exceção as pessoas ou todo aquele que vive nas ditas aldeias, fazendo-se juiz, ár-
bitro das ações puníveis e pela dureza de sua condição se tem quase despovoada” 
(CARTA DE JOÃO DA MAIA, 1728). Entretanto, esse comportamento, em face 
de outras informações trazidas por Souza (1984, p. 50), parece estar relacionado 
com as notícias do consentimento dos Mura para a aculturação, sendo traído por 
um colono, o que transformou o padre naquela forma vingativa e revoltada.  

Na região encachoeirada do Rio Madeira, limite norte da articulação estra-
tégica da colônia, ao longo do trecho do Alto rio, no século XVIII, iniciou-se a 
construção de linhas fortificadas, baseando fortins e pequenas povoações durante 
o período pombalino (1750-1777). Certamente faziam parte do apoio que o Conde 
Lippe dava à metrópole em sua modernização militar e que pretendia instalar uma 
rede de segurança, constituída por fortificações que tinham como objetivo a segu-
rança, e fazer a manutenção da área, frente ao território espanhol, dado seu limite 
fronteiriço com o Peru, mas também colonizador.  

Nessas fortificações foram construídas e mantídas pequenas guarnições mi-
litares, espécie de feitorias coloniais, similares às do litoral do Atlântico. Tinham 
como objetivo, além da defesa e segurança, a colonização e apoio aos viajantes que 
transitavam pelo rio Madeira. Constituindo-se por pequeno destacamento militar, 
ou agrupamento de colonos e índios que auxiliavam os viajantes na transposição 
das embarcações e bagagem, nas cachoeiras, corredeira e varadouros. Os agrupa-
mentos militares, formado por praças, que ali ficavam assentados atendiam aos via-

230Pelourinho, cadeia e masmorra eram equipamentos destinadas ao castigo de índios e escravos.
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jantes de Belém à Vila Bela da Santíssima Trindade e vice-versa. No entorno desses 
arraiais fortificados, havia criação de gado e outros animais, destinados à alimenta-
ção e abastecimento dos viajantes, fazendo-se também plantio de algum alimento 
que era comercializado com as pessoas que se serviam daquela rota, antes mesmo 
da implantação da Companhia Mercantil do Grão-Pará e Maranhão, medida que foi 
sugerida como definitiva em 1790.

Anteriormente, essa lógica de ocupação colonizadora contou com a expan-
são dos jesuítas-inacianos, e naturalmente dos colonos em busca de riquezas mine-
rais e vegetais, como parte da mesma política de expansão que seria associada ao 
conceito do uti possidetis231. A rigor, a colonização ocorreu territorialmente de ma-
neira errática, sem um planejamento das ações, vez que não pode ser considerada 
antes do Tratado de Madrid. Apenas com esse Tradado o conceito do uti possidetis 
definiu a ocupação das posições lusitanas negociada pelos diplomatas lusos em 
1750, apesar do falseamento dos mapas. 

O redimensionamento das ações de conquista, ocupação e colonização nas 
negociações do Tratado de Madrid tinham necessidade de demarcação dos limites 
coloniais em face do mapa das Cortes, sendo sequenciado pelos Tratados del Pardo 
de 1661 que o tornava instável e de Santo Idelfonso, em 1777, que o consolidava. 
Assim, se os colonos portugueses se expandiam nas regiões do Oeste, fazendo 
uma política confirmada pelo Tratado de 1750, na continuidade de suas ações os 
espanhóis passavam a contestar essas negociações iniciando uma guerra, cujos mo-
vimentos iniciais demonstraram ser insustentáveis232. 

Portanto, com a descoberta da rota em 1742, a articulação entre a Colônia 
Mato-grossense – Capitania de Mato Grosso – e a metrópole passava a ser realizada 
através da região do Guaporé, alcançando os rios da Amazônia, por iniciativa de um 
comerciante de nome Manuel Felix de Lima. Este desceu o Rio Guaporé, adentrou 
231Retomado por Alexandre de Gusmão, foi uma das bases para as negociações do Tratado de 
Madrid. Associado ao conhecimento, através de relatórios e pesquisas efetuadas por militares e 
informantes, permitiram esses elementos alcançar o objetivo parcial com o Tratado utilizando um 
mapa falseado das informações. 
232O pioneiro avanço de tropas espanholas em 1767, vindas de posições coloniais, foi um desastre 
para aqueles militares. Artur C. F. Reis, apresentando João Câmara, 2º Capitão General de Mato 
Grosso, informa que as tropas espanholas sequer combateram tal seu estado de exaustão.
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no Rio Mamoré e na região encachoeirada do rio Madeira e seguiu pelo Amazonas 
até Belém. Certamente não era o pioneiro, pois antes, no século XVII, Antônio 
Raposo Tavares, por ordem da coroa, fizera um percurso similar e, saindo de São 
Paulo, chegou ao rio Paraguai e dali a Potosí; depois, descendo o Mamoré, alcançou 
o rio Madeira, demorando quase 5 anos até alcançar Belém. (CORTESÃO, 1958). 
Assim, com a fundação da sede da Capitania Geral de Mato Grosso, Vila Bela da 
Santíssima Trindade, o governo pombalino procurou estabelecer uma ligação com 
a sede da Capitania do Grão-Pará, em Belém, criando para tanto rota exclusiva da 
Companhia Mercantil do Grão-Pará e Maranhão, em 1756, pela qual se transporta-
vam e se comercializavam os escravos vindos da África, reduzindo provisoriamente 
as tensões entre nativos e colonos em relação à mão de obra. Também por aquela 
rota se transportavam outras mercadorias, vindas da metrópole, e saía a produção 
de Mato Grosso, via Belém, e depois para a Lisboa. 

Entretanto, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão não se prestava a ser 
apenas empresa de transporte; era, na realidade, uma companhia de desenvolvi-
mento e, portanto, envolvida com financiamentos e montagem de infraestrutura 
própria ao armazenamento e processo de comercialização de diversas mercadorias 
regionais da região drenada pelos rios das bacias dos rios aos quais servia. Também 
se prestava aos serviços de apoio à segurança, financiando fortes e contratando 
milícias para tais serviços.233 

Ao longo do Rio Guaporé, entretanto, os conflitos de limites eram constan-
tes e as autoridades metropolitanas que ali viviam, no século XVIII, demandavam 
apoio para manter os pontos estratégicos que acabaram por justificar a construção 
dos fortes Bragança, Nossa Senhora da Conceição e Príncipe da Beira, erguidos 
em tempos diferentes na região noroeste de Mato Grosso, na fronteira com o Alto 
Peru, e alguns financiados pela Companhia.  

A linha de defesa colonial, na região do Guaporé, se completava, mais a 
sudeste, em outro limite, com os mesmos vizinhos espanhóis, na fronteira com o 
Paraguai, cujo limite era o rio do mesmo nome. Assim, desde o primeiro porto do 

233Fac-símile do documento de fundação: Instituição da Companhia Geral do Grão Para Ma-
ranhão. Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues, 1755.
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rio Paraguai, onde fundaram Vila Maria, depois São Luiz de Cáceres, no mesmo rio. 
Em 1777, havia a linha imaginária em direção ao Rio da Prata, em face da fronteira 
com a Bolívia e depois o Paraguai, que exigiu a fundação de povoados que dessem 
vida econômica à fronteira. Assim, no final do século XVIII, fundaram-se naquela 
região as vilas de Ladário e Corumbá, onde se construiu o forte Coimbra, em 1777, 
similar ao Príncipe da Beira, que definiam os limites oeste da fronteira da América 
portuguesa, desde a atual Rondônia até o rio Paraná, com a América espanhola.

No começo do século XIX, uma letargia tomou conta de Mato Grosso, de-
corrente da exaustão da mineração e de fenômenos políticos e econômicos no 
período posterior à Independência. A região, nesses anos, ficou submetida ao es-
quecimento da fronteira com a nascente Bolívia. O fluxo comercial, antes exigido 
pelo Rio Madeira, passou no Governo Aracati (João Carlos Augusto de Oyenhau-
sen-Gravenburg), aos rios Arinos e Juruena, formadores do Tapajós, buscando al-
ternativas comerciais e possível redução de custos nas viagens entre Cuiabá e Be-
lém. Mantinha-se apenas o fluxo comercial, dirigido ao sul, através dos rios Cuiabá 
e Paraguai, com entrepostagem em Corumbá, cuja suspensão ocorreu em alguns 
períodos do século XIX. Entretanto, mereceu a atenção pela importância econô-
mica e estratégica que lhe deu o látex, produzido no território mato-grossense e 
amazônico quando se iniciou a recuperação regional do Madeira, em meados dos 
anos sessenta daquele século.  

Também a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, em 1865-1870, foi 
um evento que exigiu das autoridades imperiais atenção com aquela fronteira, cujos 
limites eram definidos pelos rios Mamoré e Guaporé no norte, e Paraguai no sul da 
Província. Destaca-se que havia uma grande preocupação no espaço do norte de 
Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, em função da possibilidade de abertura 
de uma segunda frente de luta. Procurando mitigar os efeitos desse possível con-
flito, o Império ofereceu à Bolívia um Tratado de Amizade e Comércio, similar ao 
oferecido ao Paraguai, que foi recusado pelo governo guarani. 

No caso da Bolívia, o tratado que buscava abrir o Rio Amazonas para o es-
coamento da produção do látex teve avanços com a possibilidade de se construir 
infraestrutura no Rio Madeira para possibilitar a ultrapassagem das cachoeiras e 
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corredeiras, com mais segurança. Tal negociação permitiria ao Brasil ampliar seus 
limites ao norte do rio, criando um grande espaço.

O comércio do látex, associado ao início da fabricação de pneus, capas e 
calçados vulcanizados, ampliou a demanda pela matéria-prima daqueles produtos, 
ainda no século XIX. Assim, teve início um processo de transformação efêmero 
na região produtora de borracha. Dado o caráter imperialista do processo, conside-
rando-se os investimentos externos, com grandes projetos de transposição do Rio 
Madeira estimulando o acesso de novas hordas migratórias, ocorreu, anos depois, 
a secessão do Estado do Mato Grosso, no que pode ser chamada Revolução do 
Vapor.

Leva-se em conta que a região objeto de estudo tinha à época grande dispo-
nibilidade de diversos recursos naturais, sobretudo da seringueira e do caucho, pro-
dutores de látex, matéria-prima básica da borracha para pneus. Havia também cas-
tanhas, cacau e madeira, além de peles de animais e plumas de aves. Esses recursos 
naturais, objeto de coleta, passavam a ser insumos de interesse do capital industrial 
em desenvolvimento na Europa e EUA. Assim, destaca-se o cacau, utilizado para o 
fabrico de chocolate, destinando-se à exportação para as grandes indústrias que se 
formavam para atender a demanda provocada pela Revolução Industrial, conside-
rando-se os novos consumidores, os trabalhadores e capitalistas, em diversas partes 
do mundo, dentro da lógica imperialista que se impunha. 

A castanha do Brasil (ou castanha do Pará), utilizada para a culinária e indús-
tria de alimentos internacionais, passou a ter importante demanda, substituindo as 
castanhas produzidas em outras regiões. Incluíam-se nessa pauta as espécies flores-
tais madeiráveis que se prestavam à perfumaria, como o pau rosa, além de corantes, 
aromáticos e fármacos, como o óleo de copaíba. Mas a utilização da madeira em 
maior volume era na usinagem preliminar e sua destinação estava associada à in-
dústria da construção civil, móveis e náutica, que se apresentava como importante 
função estratégica para a indústria europeia e americana e, portanto, tinha forte 
demanda. 

Da perspectiva socioeconômica na qual se caracteriza a história da região, 
procura-se entender as relações entre o ser humano e a natureza, em seus diversos 
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momentos de ocupação e locais que se estabeleceram como objeto de estudo. Ao se 
tratar do ser humano, da natureza e seu uso, deriva a compreensão de que o proces-
so produtivo é sempre um processo social. Nessas relações de transformação, a ma-
téria-prima se modifica em produto final ou mesmo intermediário, para o consumo.

A PRODUÇÃO: COLETA E USINAGEM DE PRODUTOS EXTRAÍDOS 
DA FLORESTA

Ao tratar das relações de produção em 1857, Marx (2011, p. 60) revela que 
“toda produção é uma apropriação da natureza pelo indivíduo, no interior do qual 
ocorre uma forma social determinada por esta”. A frase dos Grundisse permiti-
ria entender que existem dois feixes de ideias, considerando-se a relação entre os 
recursos naturais e os seres humanos. No caso deste objeto de estudo, a coleta e 
sua transformação em matérias-primas. Assim, a coleta decorrente da extração dos 
recursos naturais econômicos e a transformação deles em produtos podem ser o 
ponto inicial do processo produtivo industrial ou comercial. 

É possível afirmar, genericamente, que no período colonial a coleta das 
chamadas drogas do sertão se constituía na principal atividade do processo produtivo 
mercantil na região, iniciado no século XVII e vigente ainda no XIX, como era 
observado nas regiões de fronteira onde, em geral, se produziam aquelas matérias-
primas. Assim, o primeiro foco ao qual se refere o autor procura estabelecer as 
relações da produção, cuja adequação econômica se dá no setor primário, onde 
se faz a coleta ou extrativismo e se realiza a etapa inicial da segunda, a etapa de 
transformação. Ou seja, é na coleta que se extrai o leite da seringueira e se obtém o 
líquido que, coalhado, produz o látex. É, também, nessa atividade de extração que se 
apanham os ouriços de castanhas, em cuja separação se disponibilizam as sementes 
comercializados. Também é na seleção e identificação das espécies madeiráveis, 
ainda em pé, e depois, na sua derrubada, que ocorre a transformação do recurso 
natural em matéria-prima e em mercadoria. 

Nessa transformação, as árvores de madeira comercial passam pela primeira 
etapa do processo. Essa etapa é o contato visual do ser humano que transforma 
a natureza em recurso natural, considerando-se a avaliação que este faz da espécie 
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sem aplicação do trabalho humano. Depois de derrubadas as árvores e recortadas 
em toras com a aplicação da mão de obra e tecnologia (implicando uso de fer-
ramentas), constituem-se em matéria-prima, com medidas adequadas à demanda. 
Portanto, com o corte e recorte, ficam adequadas ao transporte ou ao uso interme-
diário, assumindo mais valor, e ao mesmo tempo transformando-se em matéria-pri-
ma. Assim, são destinadas à produção de móveis, à indústria naval ou à indústria 
da construção civil. Também se extraem de maneira artesanal outros produtos não 
madeiráveis das matas, como o óleo da copaíba, de andiroba e outros, ou a poaia, 
cujas raízes se destinam à produção de fármacos234.  

Depois da coleta do látex, transformado em matérias-primas, ocorre a in-
corporação de novas formas de trabalho e de capital – máquinas e equipamentos 
–, bem como tecnologia, que incorporadas ampliam seu valor e, naturalmente, seu 
preço. Nessa etapa se usina o líquido coletado, incorporando vapores e produzindo 
o látex, e depois se desdobra o produto da usinagem em mantas que serão as ma-
térias-primas de pneus. 

Em processo semelhante, descascadas as castanhas, são as mesmas classi-
ficadas separando-se aquelas sem trinca e fungos, destinando-as às embalagens. 
Aquelas fora do padrão comercial são destinadas à produção industrial, artesanal, 
sendo algumas descartadas. Outras são transformadas em óleo, sabões e sabonetes. 
Aquelas quebradas no processo têm menor preço, sendo ainda assim aproveitadas 
como mercadoria. 

Tratando-se da madeira, ocorre uma logística própria – desde a mata até a 
serraria. Inicialmente, com ferramentas e equipamento, a tora é derrubada e tra-
cionada. Depois, com veículos adaptados ou adequados são transportadas as toras, 
cujas medidas são padronizadas, para as serrarias ou laminadoras. Ali são serradas 
ou preparadas para a laminação, alternando-lhes a forma ou criando as condições 
de seu uso final, ao qual se chama consumo.  Para tanto, instalam-se sistemas de re-
lações entre a sociedade e a natureza, mediados pelo trabalho e o uso de ferramen-
tas e equipamentos – cunhas, machados, motosserras, caminhões, tratores – criados 

234Muitos desses produtos, mesmo na atualidade, ainda se destinam aos usos na farmacopeia. Infor-
mação obtida de seringueiros que atuam na RESEX rio Ouro Preto, na região de Guajará Mirim.   
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pelo ser humano na perspectiva da tecnologia a ser aplicada. Neste caso, as serrarias 
que atuam no processo produtivo, ainda na “abertura” do espaço Amazônico, fo-
ram trazidas, com os colonos e suas mudanças, desde a sua região de origem, o sul 
do país.

Na sociedade capitalista vigente, e em Rondônia não é diferente, o sistema 
produtivo se assemelha a uma teia de relações socioambientais que devem ter apoio 
na educação, treinamento e capacitação para o trabalho; pesquisa & desenvolvi-
mento; tecnologia; logística (transporte, armazenamento); sistema financeiro, cujos 
determinantes têm a regência da produção – na natureza e na atividade econômica, 
determinando de certa forma a organização social, incorporando trabalho, máqui-
nas e ferramentas, além, naturalmente, das matérias-primas produzidas no processo 
anterior e incorporadas no novo processo de produção. 

Desse ponto de vista, permite-se entender preliminarmente algumas noções 
do sistema econômico vigente, o capitalista. Elas dizem respeito ao bioma domi-
nante; para o caso de Rondônia, o amazônico. Assim, nesse bioma, cujo potencial 
produtivo constitui o sistema natural e determina o espaço seminal íntegro, dava-se 
uma capacidade de transformar a natureza em objeto de uso, cuja utilidade era ape-
nas parcial pelo e para o ser humano.  

Essa capacidade do ser humano buscando conhecer socialmente outras ati-
vidades lhe é inata. Todavia, seu uso é oriundo da criação da propriedade e sua acu-
mulação decorrente do sistema capitalista vigente, considerando as margens entre o 
custo e o preço de venda. Com a introdução da propriedade, ficaram estabelecidos 
diversos conceitos de valor nas sociedades civilizadas e postergada a sustentabilida-
de ambiental. Assim, na sociedade vigente, reconhecer valor é procurar identificar 
seu uso e as quantidades disponíveis de coisas, produtos e mercadorias aos quais 
os economistas chamam genericamente bens, como aqueles da natureza que com-
põem a Amazônia – terras, árvores, flores, frutos etc. – a serem transformados em 
matérias-primas, insumos ou mercadorias de uso final. Portanto, os bens são apro-
priados pelos seres humanos dentro do sistema vigente.  

No espaço objeto de estudo, a Amazônia Meridional – Rondônia e Mato 
Grosso antigo –, a natureza biológica e natural prevaleceu frente ao ser humano na-
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tivo e pioneiro, indevidamente chamado índio, que se identificava como parte dela. 
Haveria, desse modo, uma simbiose entre o ser humano e a floresta. Reconhecia-se 
como elemento dessa sobrevivência um modo integrado. Desse modo, distingue-se 
da mesma relação, por sua humanidade e intelectualidade, a ocorrência do mesmo 
processo em outras amazônias e biomas. É nesse espaço e no mesmo objeto onde 
ocorrem as matérias-primas e alimentos que se fez presente o concurso humano 
para a realização do processo produtivo, no qual se exige parcimônia dos seus usu-
ários.  

Todavia, a ampliação do uso e, portanto da extração de maiores quantidades 
do recurso natural e alimentos para consumo humano, revela, ao longo da história, 
que nem sempre esses movimentos são contidos ou parcimoniosos. Ao contrá-
rio, em geral, são estimulados por colonizadores que têm interesses divergentes 
dos ocupantes naturais ou seminais. Assim, a chegada do ser humano migrante ao 
bioma natural, portanto, estranho àquele ambiente, pode transformá-lo e alterá-lo, 
como ocorreu em Rondônia de modo singular. 

Pode-se assim entender, como movimento pioneiro da colonização, a tenta-
tiva de incorporar nativo – índio e caboclo – ao processo. Considera-se para tal que 
as necessidades básicas daqueles seres humanos – alimentares, vestuário, ferramen-
tas – causavam baixo impacto à natureza em função de sua adaptação a ela, mesmo 
considerando a extração das drogas do sertão, pois, em geral, não havia derrubadas. 

Tratar da pecuária é reconhecer que na criação extensiva de gado vacum, 
ocorrida em alguns pontos do território colonial, ao longo do século XVIII, aque-
les que lhe fazem pastoreio causavam baixo impacto ambiental. Com o tempo, seres 
humanos e gado se constituíram como elementos produtivos dessa pecuária que 
visava ao abastecimento dos viajantes do Guaporé e do Madeira ou como fixação 
pastoril integrando a paisagem ambiental.

Processo similar se observa na etapa inicial com a descoberta do ouro ou 
outros minerais quando se fazia a extração mineral por processos artesanais das 
margens dos rios, atualmente conhecido como garimpo e com o qual se realizava a 
extração de ouro sem incorporação de tecnologia. Entretanto, a redução da dispo-
nibilidade de minério nas margens dos rios e a cobiça dos exploradores buscando 
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novas fontes, nem sempre encontradas, exaurem os locais de extração, buscando-os 
em escavações de resultado errático. No período colonial a extração de minérios 
ocorria principalmente na aluvião dos rios, como ocorreu no Rio Madeira, bem 
como de diamantes nas fronteiras com Mato Grosso e da cassiterita na região de 
Ariquemes. 

A COLONIZAÇÃO REGIONAL 

Ao longo da colonização do oeste da Amazônia, desde o final do século 
XVII, informam os cronistas e historiadores ter havido disputas entre colonos e 
jesuítas, com vista aos índios nativos, que trabalhassem para que produzissem ri-
queza, e à manutenção de seus domínios. Portanto, tais disputas estavam relacio-
nadas à disponibilidade de mão de obra, considerada escassa, para realizar serviços 
de coleta e extração mineral e vegetal. Assim, os colonos visavam transformar os 
nativos em escravos nos diversos locais e tempos de colonização235. Isso, em alguns 
casos, criou situações no mínimo constrangedoras, mas certamente de confronto, 
para ambas as facções junto ao governo de Belém e de Vila Bela da Santíssima Trin-
dade, que atendia a política colonial portuguesa e tinha orientação específica para os 
nativos, como foi o caso do Diretório dos Índios.

A discussão relativa ao século XVII na Amazônia, na região de Belém, feita 
por Bosi (2011) sobre os trabalhos missioneiros do Padre Antônio Vieira, denuncia 
as dificuldades de se realizar a catequese, em face da reação dos colonos portugue-
ses rudes e “sem cultura”. Assim, a prática colidia com os aparentes intuitos dos 
jesuítas, que procuravam abolir a escravatura indígena que era realizada. No caso de 
Rondônia, na região dos Mura, nos Autazes, por volta dos anos 20 do século XVIII, 
ocorreram fatos, cujas consequências avançaram no tempo de forma imemorial, 
estabelecendo dificuldades para a colonização portuguesa.  
235Essa noção de que o custo do trabalho escravo é inferior ao custo do trabalho assalariado entra 
em crise no final do século XIX, considerando o custo da aquisição dos escravos, com antecipação 
de capital para a compra, em face do pagamento a ser feito após o trabalho prestado. Na Amazô-
nia, a ideia do trabalho escravo é substituída pela da importação de trabalhadores do nordeste para 
trabalho nos seringais, com pagamento baseado no sistema de aviamento, pelo qual o trabalhador 
é aviado em suas necessidades, sem a possibilidade de se “mover” para outra região, mantendo-se 
preso à terra, ou mais precisamente ao seringal, onde presta serviços, longe da família. 
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Os índios, que causavam baixo impacto ambiental, em função de seus cos-
tumes coletores extensivos, por causa do espaço e da ocorrência das espécies em 
sua diversidade, conflitavam com os objetivos dos portugueses. Estes, por sua vez, 
visavam escravizá-los e obter maior volume de produtos da coleta, nas regiões pró-
ximas ao seu controle e mercado onde poderiam ser feitos o uso e comercialização, 
mas também manter o domínio das terras. Desse modo, os nativos evitavam maior 
contato e, por saberem da agressividade dos colonos, muitas vezes evadiam-se para 
o interior das matas tentando livrar-se da perseguição que faziam aqueles colonos a 
si e a suas mulheres. Essa arma, a fuga, dificultava a colonização, a posse da terra e, 
naturalmente, a manutenção de trabalhadores, e se ampliava de forma contundente, 
considerando-se as histórias contadas. 

Os Muras, descritos por Marcio de Souza e bastante estudados por antro-
pólogos, viviam na região dos Autazes e foram, no século XVIII, atraídos por um 
jesuíta a serviço da metrópole lusa. Como era usual, foram estimulados a adensar a 
população de Santo Antônio da Cachoeira, onde o inaciano lhes daria ferramentas, 
roupas e alimentos para produzir e viver naquela vila, sob sua proteção. Quando se 
preparavam para a mudança, um grupo de Muras foi preso por um colono, que se 
apresentou como emissário do padre, e depois vendido como escravos, em Belém. 
Esse evento permitiu que o ódio regulasse as relações entre os Muras e portugueses 
dali em diante, na região do Madeira, desde sua barra. Esse ódio ia do simples ata-
que às instalações ou destruição, até a queima de moradias com morte de pessoas. 
Em alguns eventos, os colonos tiveram o povoado reduzido a cinzas, depois de 
combates com muitas baixas, sem que os índios tenham se rendido ou sido derro-
tados (SOUZA, 1994, p. 59).

É indiscutível que o ingresso do colonizador, em diferentes períodos 
históricos ou pré-históricos, pode provocar alterações no ambiente natural. Isso 
ocorreu, principalmente, devido ao olhar que o pioneiro tem sobre os recursos 
naturais, possibilitado pelo conhecimento anterior, pelo uso e depois pela possível 
troca, em função da utilidade e da apropriação desses recursos naturais. Portanto, 
as ações do colonizador – jesuítas, militares ou colonos – em suas relações com os 
índios, transformaram essa natureza em recurso de troca e produção de mercadorias, 
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cuja escala pode impactar os ciclos biológicos, em geral desconhecidos por aqueles 
novos participantes do local. 

Assim, no espaço da Amazônia, diferentes expedições e aventuras foram 
perpetradas desde o século XVII por jesuítas, aventureiros, criminosos e comer-
ciantes. Na perspectiva do padroado, a colonização portuguesa se efetivou como 
tal no século XVIII, ainda com baixo impacto ambiental, em função da renovação 
possível do processo de coleta. Mas não se pode dizer o mesmo do século XIX, 
quando se iniciou a maior demanda da Europa por produtos naturais destinados a 
matérias-primas industriais. No caso em pauta, a região se manteve empobrecida 
pelo processo mercantil quando se caracterizou o aviamento. Se a acumulação da 
riqueza, no padroado, se deu na metrópole, no aviamento eram as casas importa-
doras e exportadoras de capital internacional que faziam a acumulação. Associada a 
essa situação antrópica, a região ficou submetida no interior da Amazônia, onde o 
“desbravamento” exigia técnica nem sempre disponível e apenas com a introdução 
de grande aporte tecnológico seria possível evitar sérios impactos. 

Será assim essa posição estratégica, na retaguarda do espaço amazônico, no 
qual se apresentou o Imperialismo, paradoxalmente como fase de um capitalismo 
embrionário, com funções típicas que passaram a ser reveladas na busca de ma-
quinismos e modernidade, expostos nas feiras e exposições mundiais, como exi-
bicionismo burguês. Tal apresentação, no caso do Madeira, se iniciou em meados 
do século XIX, quando se estuda a implantação das ferrovias, eclusas e outros 
maquinismos, arquitetados pela engenharia, com vista a dominá-lo, substituindo a 
“ineficiência humana” (HARDMAN, 2005, p. 62). 

Foi nessas feiras e exposições do final do século XIX que as novas manifes-
tações dos processos produtivos e formação de riqueza puderam ser caracterizadas 
como aspectos da Revolução Industrial mundial e nela o que poderiam ser para 
a região uma Revolução do Vapor, dadas as características da energia que passou 
a liderar os processos produtivos. Mas, também é dessa origem que muitas vezes 
se revela um padrão de subconsumo regional em face do comércio internacional. 
Deriva, como exigência do sistema, de haver a superação do antigo padrão, por 
outro, com novos investimentos para as regiões letárgicas, em geral isoladas, na 
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última escala de prioridades. Ou seja, a compreensão relativa ao subconsumo em 
relação ao desenvolvimento capitalista faz com que se busquem novas regiões que 
possam consumir os bens produzidos na região hegemônica, considerando grandes 
maquinismos, como estradas de ferro e eclusas; nesse aspecto, amplia-se o Império.

Há, entretanto, que se justificar a utilidade para aqueles maquinismos e ge-
ringonças e, no caso de Rondônia, atribui-se ao transporte de borracha. Mas não 
apenas isso. Havia questões sociais associadas à Bolívia que havia perdido para o 
Chile a saída para o Pacífico, em função do guano destinado à agricultura britânica. 
Ou antes, devido à necessidade de escoar a produção do látex para o Atlântico “de 
maneira mais rápida e econômica” e chegar aos portos americanos do leste.

O Vapor, ícone simbólico desse progresso, ocorrerá, por assim dizer, quando 
se considera a tragédia em que se constituiu a colonização na letárgica economia re-
gional, na qual se incluía Rondônia e outras partes do território provincial do sertão 
de Mato Grosso, ao longo do século XIX. Para tal, lembra-se da citação de Hegel 
feita por Marx em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte (MARX, 1885, 335).

Dessa forma, ao se buscar entender os fatos ocorridos no teatro mundial, 
permite-se construir as bases do movimento Imperialista nas tratativas com a Bo-
lívia, nas quais se observavam as articulações do Brasil com os movimentos do 
Imperialismo em construção. Nesses termos, ocorre o fenômeno da exportação de 
látex, matéria-prima necessária às civilizações europeia e americana, preocupadas 
com os lucros possibilitados pela vulcanização e depois pelos pneus para veículos. 
Pode-se assim dizer que as efêmeras mudanças do início do século XX não são 
mais que cenas dos atos de uma peça do Teatro Mundial que desaguariam na Guer-
ra de 1914-18, como parte da tragédia anunciada. 

Portanto, “a Revolução do Vapor”, como pode ser chamada a transformação 
de natureza econômica que se estabeleceu na região da Província de Mato Grosso, 
com a introdução de máquinas e meios de transporte relacionados com a energia 
do vapor, terá consequências políticas efetivadas anos depois: a secessão de no-
vos territórios exatamente onde as novas tecnologias permitiriam o escoamento da 
produção das riquezas regionais, considerando-se neste caso especialmente as ricas 
matérias-primas da Bolívia. Ou seja, a introdução dos barcos a vapor, ferrovias, 
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fábricas de açúcar e aguardente, das serrarias e a fabricação de bebidas fariam as 
preliminares ações para uma nova dinâmica no território seminal em Mato Grosso, 
no território do Guaporé, no espaço que se estendia desde o rio Paraná até o Rio 
Madeira, no século XIX. Mas, as regiões extremas de Mato Grosso, no sul e norte 
serão alcançadas pela ferrovia. No sul, a Noroeste do Brasil, e no norte, pela Madei-
ra Mamoré, que permitiriam ambas, de certa forma, o reconhecimento da autono-
mia de novas regiões estaduais: Mato Grosso do Sul e Rondônia respectivamente.

Essas ações articuladas por casas comerciais, que nada mais são que agentes 
do capital internacional como correspondentes e representantes de casas bancárias 
europeias, se fixam nas Capitais do território onde se produz a matéria prima – 
Cuiabá, Belém e Manaus – como empresas de comércio de importação e exporta-
ção.   

Todavia, na região norte de Mato Grosso, agravava-se o sentido do Impe-
rialismo brasileiro, quando ocorreu ainda um alargamento do espaço em direção 
à Bolívia e ao Paraguai. Na Bolívia, em função de seus recursos naturais que são 
transformados em riquezas minerais (petróleo, gás, estanho, prata) e vegetais (látex 
e madeira), o imperialismo terá dificuldades físicas de transpor as corredeiras e ca-
choeiras do Madeira para acesso ao Atlântico, ou os Andes como limites do Oeste, 
transferindo o risco para o Estado do Brasil. Mas era necessário realizar e concluir 
o processo de produção regional para fazer o seu escoamento. Para solução dessa 
dificuldade, foi disponibilizado um possível apoio do Brasil, revelado nos tratados 
de Ayacucho (1878) e Petrópolis (1903), que levou a vizinha Bolívia a perder quase 
500 mil km². 

Objetivamente é possível realçar que a abertura da navegação do Rio Pa-
raguai, alternativa para o comércio de Mato Grosso pelo sul, e parcialmente para 
a Bolívia, a partir de 1870, não beneficiasse a região do norte. A abertura do Rio 
Paraguai foi imposta pelas armas da Guerra da Tríplice Aliança que custariam vi-
das e territórios ao Paraguai em uma guerra genocida. Permitiu assim que barcos 
de maior calado tivessem acesso a Mato Grosso, ampliando os volumes até então 
transportados desde São Paulo pelos meios disponíveis, normalmente fluviais, nos 
quais se possibilitou carregar máquinas e equipamentos com os quais se montavam 
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fábricas de açúcar, serrarias, extrato de carne, beneficiamento do couro, como as 
que se implantaram em Mato Grosso, especialmente na região de Cuiabá e Cáceres. 
Isso significa dizer que não ocorreu apenas a exportação das riquezas produzidas 
na região, o que por si só era bastante danoso àquela economia. Mais grave, impor-
tava-se equipamento pelo qual seriam exportadas as matérias-primas meramente 
beneficiadas, destinando-as às indústrias da Europa e EUA, sem criação de novos 
empregos ou sua qualificação, nem fábricas ou mesmo efeitos multiplicadores.

Havia a crescente demanda de borracha no exterior, mas entende-se, pela 
leitura de Hardmann (2005), que o início da implantação da Ferrovia Madeira Ma-
moré (FMM), ainda no século XIX, era muito mais um exercício de expansão in-
dustrial dos EUA, com a venda de seus produtos, considerando-se a elaboração 
do projeto existente e pouco mais de sete quilômetros, dos quatrocentos da obra 
que se pretendia construir. Naquela etapa do início, ficaram abandonados trilhos, 
locomotivas e vagões destinados à construção da FMM, pois a manutenção e cui-
dados de muitos equipamentos não chegaram a ocorrer. Objetivava esse projeto 
extrair matérias-primas destinadas a produzir objetos vulcanizados no exterior da 
Amazônia (HARDMANN, 2005; FERREIRA, 2006) e seria concluído com mais 
de 1500 mortes de trabalhadores, devido às condições inóspitas onde era construída 
a Estrada de Ferro. 

Havia, como é possível entender das leituras desses autores que se incorpora-
ram, um interesse mórbido do investidor com pontualidade para cumprimento dos 
contratos do governo, criticado por engenheiros e trabalhadores, considerando que 
nem sempre é possível cumprir prazos naquelas regiões onde o tempo local – clima, 
vegetação, relevo - devem ser respeitado. Ademais, haveria o apoio do telégrafo, 
que vinha sendo implantado pela Expedição Rondon e que se incorporaria naquele 
conjunto de obras na selva do rio Madeira. E, em ambos os projetos, concorrentes 
ou complementares, havia uma grande disputa com vista a alcançar a mídia, sempre 
presente.

Na retomada do processo colonizador, nos anos setenta do século XX, sob a 
égide do governo militar, em muitos aspectos, se consolidaram a secessão e a cria-
ção dos estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul. No processo de colonização 
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podem ser reconhecidas outras tragédias, com o extermínio de nações indígenas, 
intensivo uso de trabalho escravo na abertura da fronteira, empobrecimento de 
famílias de migrantes, com o objetivo de se fazer a apropriação de terras e da nova 
agricultura, depois chamada de agronegócio, iniciadas naquele período. Dialetica-
mente, como no Brumário, a nova burguesia, ao assumir o poder político e econô-
mico e em todas as áreas e atividades onde se instalou, ao compreender seu papel 
de “dona do poder”, procurou apenas ampliar seus negócios e alcançar lucros.  

A ROTA DO AMAZONAS-MADEIRA 

Por caminhos diversos, a conquista colonial portuguesa foi se alargando e 
alcançou, no século XVIII, a região das bacias dos rios Guaporé-Mamoré-Madeira, 
na Amazônia Meridional, como limite dessa expansão. Ali fixou o colonizador seus 
limites e a fronteira do Oeste brasileiro, como uma espécie de antemural à amplia-
ção colonial castelhana, vinda do Pacífico. Tal limite e fronteira de colonização, em 
tudo distante das outras sedes coloniais, ficaram determinados pelas dificuldades de 
acesso que a região lhes impunha em face das corredeiras, cachoeiras dos rios e das 
missões instaladas pelos jesuítas espanhóis na margem contrária do Rio Guaporé 
e, por isso, constituindo-se em região estratégica: reproduzindo-se na colônia os 
limites ibéricos entre Portugal e Espanha. 

Marcados por aqueles limites e pelos cursos d’água, os colonizadores por-
tugueses foram transportados ao longo dos caminhos fluviais, como discutiu Ho-
landa (1990, p. 20) e como era usual nos anos da conquista seminal. Conseguiam 
com seu esforço e determinação unir naquela colonização as Monções das duas 
vertentes do Planalto dos Pareci, depois de percorrê-las, como diria Lapa (1973). 
Uma que drena o sudeste brasileiro de onde se iniciavam as colunas bandeirantes, 
cujos participantes acabaram constituindo a nova região no cerrado: Mato Grosso. 
Os rios que nascem no Pareci e correm para o norte desaguam no Rio Amazonas. 
Por este, ocorreu a colonização com base no padroado como iniciativa oficial – re-
ligiosa e militar e que foi orientada diretamente por Lisboa.
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Assim, no espaço que se construiu pelas estratégias colonizadoras dos ban-
deirantes vindos de São Paulo e do padroado de Belém se estabeleceram as duas 
regiões dos sertões do cerrado e da Amazônia que se constituiriam, depois, em 
Capitanias de Mato Grosso e do Grão-Pará. Esta se transformara na do Pará e São 
José do Rio Negro e, com o tempo, passou a ser um espaço com caráter estratégico 
e definitivamente incorporado à América Portuguesa, após 1750, quando se deu 
o Tratado de Madrid e colocou os limites entre a Espanha e Portugal na América. 

Nessa Amazônia, onde a colonização teve etapas e características diversas 
das do Estado do Brasil, o início, como se viu, ocorreu pelo reconhecimento do 
Rio Amazonas pelos espanhóis, no século XVI, foi sequenciado pelo interesse por-
tuguês, caracterizado pelo estabelecimento das missões religiosas e militares e, em 
seguida, pelo contingenciamento colonial dos exclusivos mercantis, provocado tar-
diamente pelo Marquês de Pombal, criador da Companhia do Grão-Pará e Mara-
nhão, com objetivos específicos de uma colonização e apropriação daquela região. 

Na rota principal e estratégica onde se desenvolveu o trecho Guaporé-Ma-
deira-Amazonas que ligava as duas sedes de Capitanias do Centro-Oeste e Norte, 
utilizando os afluentes do Amazonas nascidos no Planalto dos Pareci, criaram-se 
os espaços e caminhos alternativos para a colonização; considerando a evolução 
dessas conquistas, instalou-se o espaço que seria a “repartição do Mato Grosso”. 
Assim, o Tocantins, Xingu, Tapajós, todos rivalizados com o eixo principal de aces-
so, buscavam os sertões do Brasil Central e de lá a colonização do litoral do Estado 
do Brasil.  

A historiografia revelava na década de 1720, sem maior reflexão, dois fenô-
menos na saga da conquista territorial da América portuguesa: o dos bandeirantes 
que estabeleceram arraiais no sertão do Cuyabá, chegando depois até Diamantino-
-MT e ao sertão Mato Grosso, e o do Guaporé, articulado ao Madeira e ao Amazo-
nas, por onde missões oficiais, vindas de Belém do Pará, chegaram à mesma região.   

Nos arraiais pioneiros, quando ocorreu da fundação de Cuiabá, nos anos 20 
do século XVIII, as regras eram ditadas pelo costume bandeirantistas. Entretanto, 
com o crescimento da produção mineral, justificou-se a presença do Estado colo-
nizador, que se fez fisicamente com o governador de São Paulo, Rodrigo Cezar de 
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Menezes. Segundo autores mais antigos, isso provocou a fuga dos mesmos do fisco 
naquela região, desde 1726. Mas, pode-se aludir informe recente que teriam sido as 
buscas de ouro no rio Cuiabá acima e ao noroeste, antes da chegada do governador 
que deram essa motivação, segundo Oliveira (2015, p. 236-237). Por outro lado, a 
vinda de Belém de uma missão militar, em 1723, que subiu o rio “das Madeiras” 
indo além das cachoeiras e corredeiras, ultrapassando a barra do Rio Guaporé pelo 
Mamoré, tinha objetivo de alcançar as nascentes do Rio Madeira. Assim, incorpora-
vam-se às explorações coloniais naquele sertão, na década de 20 dos anos setecen-
tos, atividades como a construção de arraiais, depois vilas, para justificar a presença 
do Estado Português na perspectiva da colonização regional. 

Entretanto, não ocorreu nesse período a conexão colonizadora entre as ba-
cias. Isso aconteceria quando, em suas andanças para o noroeste, alguns bandeiran-
tes, na década de trinta daquele século, continuando a rota iniciada em São Paulo, e 
depois da fundação da Vila de Nosso Senhor do Bom Jesus de Cuyabá, chegaram 
ao Vale Rio Guaporé. Certamente ignoravam a missão Palheta, que ocorrera em 
1723. Esses aventureiros, na perspectiva da fuga, ousadia, cobiça na busca de ouro, 
criaram um novo espaço de exploração colonial, ao qual chamaram Mato Grosso e 
para onde passou a migrar a população ávida de riquezas. Da mesma maneira, abri-
ra-se com Palheta, nas margens do Rio Madeira e seus formadores, a perspectiva de 
uma nova rota comercial e de coleta para os produtos regionais. Como nova rota 
fluvial entre o rio Madeira e os formadores – Guaporé e Mamoré -, na perspectiva 
da missão de Palheta daria acesso ao comércio de Potosí, e não seria pioneira, pois 
parece estar associada à coleta e ampliação do volume dos produtos naturais visan-
do atender o mercado europeu e, naturalmente, aos colonos que tinham comércio 
naquela região. E assim, o sempre presente Estado Português participava em am-
bos os espaços, cobrando seus tributos e enviando missões militares e religiosas 
para  que os garantissem.

A conquista portuguesa das vertentes do Rio Amazonas havia sido iniciada 
em 1615, após as conquistas do Maranhão e da foz do grande Mar Doce, como o 
chamara Pinzon na sua descoberta. Depois dos anos iniciais, nos quais se realizou a 
fixação colonizadora, ocorreu a consolidação, em 1637-38, com a missão de Pedro 
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Teixeira que, subindo o mesmo rio, agora Marañon, chegou à Audiência de Quito, 
sequenciado pelas missões repressivas aos índios, entre outras comandadas por Pe-
dro Favela, ou a de Palheta, em 1722-23, que consolidavam o poder lusitano, sobre 
os índios ou os fronteiriços. 

Essas missões, descobrindo e tomando posse da grande extensão fluvial, nos 
afluentes e margens “no mar doce”, como chamava Vieira ao Amazonas, repetindo 
a crença de Pinzon, e depois chamado “das Amazonas”, são o objeto deste ensaio, 
considerando-se nesta etapa apenas o trecho dos rios Guaporé - Madeira - Ama-
zonas. 

Desse modo, nesse início de colonização, as ações religiosas eram sequen-
ciadas pela ação militar que muitas vezes causava massacres e genocídios, como os 
praticados pela missão militar de Pedro da Costa Favela, ou Favilla, contra os índios 
nativos, justificando-se depois como ações repressoras aos levantes indígenas, em 
cuja sequência criava-se acantonamento de tropas e, naturalmente, construíam-se 
fortes e fortins para manutenção da repressão e do fornecimento de mão de obra, 
tendo, em muitos casos, religiosos revoltados, como o padre Fritz, no final do sécu-
lo XVII (1685-6), ou mesmo Vieira, anteriormente.

Agregavam-se as diversas missões militares e atividades religiosas, os co-
merciantes e mineradores portugueses, até uma justificada viagem de Francisco de 
Mello Palheta, em 1722-23 que reconheceu o rio das Madeiras, assim batizado por 
Pedro Teixeira, no século anterior, com objetivo comercial. Ao cumprir a ordem 
oficial, Palheta deveria notificar os espanhóis que viviam às margens do rio sobre 
um pretendido espaço lusitano desde a fundação do arraial no rio do Ouro (Javary) 
por Pedro Teixeira, e, para tal, foi até a confluência do Madeira e Mamoré, e cer-
tamente seus batedores alcançaram o Rio Guaporé, depois de transpor o trecho 
encachoeirado.

Oficialmente, considerando-se a crônica do início do século XVIII, até en-
tão, não parece ter havido conhecimento das ligações entre os sertões do Cuiabá e 
os do Mamoré-Madeira que se articularam dez anos depois e, em 1757, permitira 
a criação da Cia. do Grão-Pará e Maranhão. A ligação entre a expansão dos ban-
deirantes paulistas e amazônicos, como diz Cortesão (1958), se iniciara em 1734, 
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quando os irmãos Paes de Barros alcançaram o rio Galera, afluente do Guaporé, 
próximo às cabeceiras do rio Juruena, no Planalto dos Parecis, onde havia floresta 
de transição à qual chamaram Mato Grosso. Haveria, ainda, a ser consideradas as 
alternativas econômicas na região. Essas, entretanto, estavam sujeitas aos erráticos 
mineradores, sempre em rota de fuga do fisco por acessos inimagináveis e sujeitos 
aos comerciantes inescrupulosos, interessados em realizar o abastecimento naquele 
sertão. Desse modo, considerando-se os abusos, excessos e proibições reais frente 
aos desvios das rotas exclusivas do mercantilismo vigente, muitas rotas não se con-
solidaram naquele espaço colonial (LENHARO, 1982). 

Em “Notícias para a História e Geografia das nações ultramarinas”, em cuja 
publicação foi denominada “Navegação feita da cidade do Gram Pará até a boca do 
rio da Madeira”, revela-se que aventureiros e comerciantes regulares procuravam 
utilizar caminhos não oficiais ou controlados pelo aparato real. Nessa perspectiva, 
usavam, principalmente, trechos terrestres, mas, quando possível, fluviais, por onde 
traficavam mercadorias de abastecimento, ferramentas ou produção aurífera, mas 
principalmente índios cujo destino era o comércio, este geralmente fiscalizado nos 
rios, mas nem sempre combatido. Havia ainda o contrabando, ou descaminho, que 
ocorria nas fronteiras (LENHARO, 1982). Assim, alguns movimentos erráticos 
e sujeitos à penalização da coroa se faziam e foram considerados alternativos ao 
comércio em função dos interesses metropolitanos na manutenção de rendas e 
consumo dos produtos europeus intermediados por Portugal, como escravos ou 
metais, sempre importantes no sistema mercantil, apesar, evidentemente, dos riscos 
de ataques de índios e doenças infecciosas. 

Nesse conjunto de descaminhos, ocorria o comércio de mercadorias trans-
portadas por tropas, em cuja origem se encontravam comerciantes ingleses ou por-
tugueses em navios abarrotados de mercadoria que vinham da Europa ou da África 
e chegavam especialmente à região do Rio da Prata, rota visitada frequentemente 
por espanhóis, com quem os portugueses conflitavam pela Colônia do Sacramento, 
mas faziam negócios. Essa modalidade de transação era feita em ambos os lados 
das fronteiras onde houvesse trocas possíveis entre colonos e metropolitanos que 
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detinham o comércio e procuravam aumentar seus lucros com prata ou ouro (LE-
NHARO, 1982).

Também em viagens alternativas, os viajantes entre Cuiabá e Belém, ou vice-
-versa, passavam a explorar novos trajetos, de maneira a comercializar suas merca-
dorias para venda em Cuiabá, a maior Vila do reino português naqueles sertões, ou 
ao longo dos rios que desaguavam no Amazonas. 

Até o século XVIII, a Vila do Senhor Bom Jesus do Cuiabá era habitada por 
mineradores com renda que justificava o esforço de alcançá-la. Da mesma forma, 
faziam o inverso, desde Cuiabá e depois Diamantino e Vila Bela aos portos fluviais 
ou marítimos. Mas, daquelas vilas até o destino, havia rotas alternativas, por onde 
produtores das catas de aluvião de Mato Grosso procuravam burlar as cobranças 
reais de impostos, fugindo dos cobradores de comerciantes, evadindo-se das dí-
vidas, assim como dos comissários volantes de casas inglesas. Durante o século 
XVIII, havia certa frequência nesse comportamento, utilizando rios ou trajetos ter-
restres, até chegarem ao destino na foz do Amazonas ou vice-versa (LAPA, 1973; 
LENHARO, 1982).

A crônica de Barbosa de Sá, citada por Lenharo (1982), fazia registro das 
furtivas escapadas de devedores pelos rios, em busca de outras regiões dos Estados 
portugueses na América, ou mesmo para o Peru, onde havia prata, a partir dos 
Sertões de Cuiabá. Nestes casos, muitas vezes havia interesse da coroa lusitana nas 
migrações. Fugas, todavia, estavam em desacordo com os alvarás de proibição e 
eram, portanto, objeto de punição, com prisão dos contraventores e envio para a 
metrópole, como foi tratado o caso de Manuel Felix de Lima e Manuel de Freitas 
Machado, em Belém, nos autos do processo de 18 de fevereiro de 1743. 

Justificadas pelos contraventores, as fugas ocorriam em função das alterna-
tivas de escoamento para comércio da produção no grande espaço dos caudalosos 
rios que fluíam para o norte e para o sul. Com os esforços que faziam nessas traves-
sias, tinham expectativa de grandes lucros e esperavam os preços recompensadores 
praticados no abastecimento das Vilas, em geral muito elevados. Em função das 
expectativas e dos efetivos riscos no transporte, no sertão de Mato Grosso, em 
Cuiabá e depois em Vila Bela da Santíssima Trindade ocorreu muitas vezes desabas-
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tecimento. Tais riscos estavam também relacionados aos índios do trajeto, sempre 
alertas aos movimentos dos portugueses. Assim, tanto aqueles estabelecidos, como 
os representantes das casas comerciais, contavam com pequeno giro do capital e, 
portanto, baixo lucro, e de certa maneira justificavam mudança de fornecedores 
sem que quitassem suas dívidas anteriores (LENHARO, 1982). 

Em 1742, alguns aventureiros de Mato Grosso chegaram a Belém, pela rota 
do Guaporé-Madeira. Segundo Almeida (2009), para tal fizeram especulação com 
gado e compra e venda de mercadorias aos índios e jesuítas espanhóis. Esse grupo, 
liderado por Manoel Felix de Lima, alcançou a capital do Grão-Pará e Maranhão 
e “depois de seis meses de chegadas e arribações” acabou preso pela infração ao 
estatuto do exclusivo. Remetido a Lisboa, Felix de Lima provocou a edição de carta 
régia proibindo definitivamente o trajeto com receio de evasão de divisas. 

Mas, não se descarta ter havido, desde o início da colonização nos Sertões de 
Cuiabá, a possibilidade de alternar as rotas oficiais em função da inconveniência das 
viagens e da conveniência dos negócios comerciais e dos resultados obtidos pelos 
bandeirantes junto à coroa. Pela rota monçoeira paulista, nos rios da bacia do Prata, 
havia sempre o olhar atento dos naturais Guaicurus e Paiaguás, nas margens dos 
caminhos líquidos da região do Pantanal, ou outros nativos quando era feita a rota 
terrestre, em geral, eivando com mortes e ferimentos graves (HOLANDA, 1990).  

Informa também Amaral Lapa (1973, p. 23), discutindo a Economia Colo-
nial, que o trajeto do Guaporé-Madeira, inicialmente, foi objeto de aventureiros, 
desde os primórdios da mineração de Mato Grosso, quando, buscando esse percur-
so alternativo, procuravam realizar o abastecimento que atendesse o mercantismo 
tardio, vigente em Portugal e suas colônias, no qual o exclusivo era imposto sempre 
que possível e especialmente pelo governo, como ocorreu após 1750, na gestão do 
Marquês de Pombal no ministério. Naquele governo, anos depois, se estabeleceu a 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão, reafirmando o exclusivo para “suprir com 
escravos e outras mercadorias” a região de Mato Grosso (LENHARO, 1982). 

Nesse sertão, em 1740, haveria uma população de 40.000 moradores carentes 
de alimentação, abastecimento de ferramentas e outros materiais, como vestimenta, 
calçado e demais mercadorias que eram utilizados na construção e mobiliário. A 
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decadência da cata de ouro de aluvião no Cuiabá e a falta de condições para a fixa-
ção se pronunciaram na década de quarenta do XVIII. Razões técnicas e climáticas, 
associadas ao solo ácido, excluíam a agricultura local das condições econômicas de 
produção, pela baixa fertilidade da terra, deixando a população, às vezes, sem abas-
tecimento. Sendo assim, acabou a mesma reduzida, em 1791, a 22.637 habitantes, 
segundo estimativa do Barão de Melgaço, governador de Mato Grosso no século 
seguinte em seus relatórios ao Imperador. Mas, de qualquer maneira, era considera-
do um mercado de consumo a ser levado em conta...  

Ao assumir o governo, em 1750, o Marquês de Pombal parece ter tido uma obses-
são por estabelecer a disciplina na economia portuguesa, como Rodrigo Cesar de Mene-
zes fizera em Cuiabá, em 1723. A colônia, com o despotismo real do governo de D. João 
V, levara o erário público à crise e era necessário restabelecê-lo. O sucessor, D. José I, com 
as ações de Pombal, criou estruturas que mitigassem os descontroles e fugas de recursos 
da real Fazenda, agravados pelo terremoto de 1755 e as consequentes despesas. Entendeu 
assim Pombal, a partir de 1757, a necessidade de criar a Companhia Mercantil do Grão-
-Pará e Maranhão, a exemplo das criadas em outras regiões de colonização portuguesa, 
como a Cia da Ásia (1753), a da Pesca da Baleia e dos Vinhos do Alto Douro (1756) e, de-
pois, de Pernambuco e Paraíba (1759), reforçando o caráter mercantil tardio em Portugal, 
representado principalmente pelo exclusivo colonial (FALCON, 1982).  

Nessas ações de política mercantil, determinava a rota exclusiva pelos rios Guaporé, 
Mamoré, Madeira e Amazonas, desde Vila Bela da Santíssima Trindade até Belém, e vi-
ce-versa. Em Vila Bela da Santíssima estava a sede da Capitania de Mato Grosso e, em 
Belém, a sede da Capitania do Grão-Pará. Portanto, visava consolidar uma região estra-
tégica, fornecendo-lhe mão de obra e escoamento da possível produção. Para tanto, a 
coroa, no afã colonizador, dava incentivos fiscais e financeiros às empresas que fizessem 
usinagem das matérias-primas, criando uma produção manufatureira, como estimulava 
Pombal (LAPA, 1973, p. 23).   

O trajeto rivalizaria com outros feitos coloniais na bacia do Prata, sujeitos ao Es-
tado do Brasil. Entretanto, serviria como opção  para outras rotas comerciais, exploradas 
pelos paulistas desde Araritaguaba (Porto Feliz), no Tietê, até Cuiabá, no sertão das exau-
ridas minas de Mato Grosso. 
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CAPÍTULO 6
LIGAÇÃO ENTRE BACIAS: O RIO MADEIRA E O 

VALE DO GUAPORÉ
 

Capistrano de Abreu, ao publicar Descobrimento do Brasil e Povoamentos (s/d), 
bem como Capítulos de História Colonial (1998), trouxe importantes informações re-
lacionadas à chegada dos bandeirantes ao Rio Mamoré, depois de ultrapassar as 
cachoeira e onde se misturam as águas escuras do Guaporé com as águas alvas e 
limpas do Mamoré. Tratava-se da discussão relacionada à frota de Francisco Palheta 
que saíra de Belém e subira o Madeira, superando as cachoeiras e corredeira alcan-
çando, a junção fluvial do Rio Guaporé que adentra pela esquerda o rio, quando se 
sobe o mesmo, e buscou a continuidade do fluxo mais claro subindo o Rio Mamoré, 
em cuja margem direita estavam as missões dos missionários jesuítas espanhóis. Ali 
eram os limites na América dos povos ibéricos e essa expedição alcançava o local 
em 1724. Quase dez anos depois, em 1742, ocorreu a aventura realizada por Manuel 
Felix de Lima, uma espécie de líder de alguns comerciantes endividados que saíram 
da região do rio Sararé236, descobrindo um caminho inédito para os bandeirantes, 
e assim descendo, ou rodando, pelo Rio Guaporé chegou ao Rio Mamoré e depois 
ao Madeira, e de lá, alcançou Belém.  

Aventureiro, como os homens de seu tempo, Lima e seus companheiros 
eram uma espécie de bandeirantes de Mato Grosso, na década de 40 do século 
XVIII. Eram antigos mineradores de Cuiabá e em regiões daquele sertão pratica-
vam uma mineração primitiva, bateando nas margens dos rios da bacia do Prata, 
onde havia ouro a ser colhido no aluvião.  Com a decadência da extração do ouro 
de aluvião, provocada pelas técnicas tradicionais de batear, cujos custos aumenta-
vam conforme se aprofundava e estavam relacionados à falta de pesquisa, ficaram 
empobrecidos pelas contingências do negócio que tinha na aventura sua caracterís-
tica mais evidente.  

236O rio Sararé nasce na Chapada dos Pareci e corre para o sul e depois para Oeste, até afluir ao 
rio Guaporé.
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A cobiça se associava como motor daquela aventura. Muitos, sem nenhum 
conhecimento, haviam vindo da metrópole em busca da riqueza e fortuna no Ser-
tão e se envolvido com a exploração do ouro ou comércio do séquito da minera-
ção237, cujo lucro nem sempre ocorria. Suas buscas os empurravam, cada vez mais, 
para novas minas nos rios onde haveria aluvião, mas, em geral, aprofundavam seu 
endividamento com fornecedores e com o fisco. 

Este minerador português, comerciante e endividado, como outros, havia 
empobrecido junto aos credores que o abasteceram e ao fisco real ou contratadores 
e estivera no início de sua saga, na região do rio Sararé. Ali iniciara a exploração das 
“minas do Matto Grosso” próximas do rio Galera, onde os irmãos Paes de Bar-
ros descobririam o ouro em 1734. Eram, portanto, contemporâneos como outros 
migrantes do Cuiabá vagando naquele sertão. Como forma de alterar sua situação, 
junto com alguns companheiros com problemas semelhantes, pensou em comer-
cializar animais – bois e cavalos – com os jesuítas espanhóis das Missões dos Moxos 
na margem esquerda do Rio Guaporé, conhecido por pelas águas barrentas que 
corriam para o norte desconhecido. 

Entretanto, a descoberta das Minas, em Cuiabá e em Goiás tivera suas con-
sequências na população e colonização portuguesa. Assim, provocara a proibição 
de navegar pelos rios na direção norte, expressa pelo alvará de 27 de outubro de 
1733, que evitava a evasão fiscal e os espanhóis fronteiriços. A ordem real dizia que 
“não deveriam ser abertos novos caminhos ou picadas” nas regiões onde houvesse 
alguma forma de arrecadação da Real Fazenda. 

Felix de Lima pensava em negociar com os missionários espanhóis que vi-
viam nas margens do Itenez, como chamavam os índios que viviam na margem es-
querda do Rio Guaporé. Estes, todavia, se recusavam a negociar com portugueses 
naquela fronteira238. Entretanto, sabiam os aventureiros que havia negócios e que 
eram feitos de modo furtivo, por serem proibidos também pelo governo espanhol. 
Assim, não era raro, e era certamente possível, ocorrerem negócios relacionados 

237Trata-se das atividades que auxiliam o abastecimento e comercialização do ouro.
238O que provocava eventuais contrabandos e descaminhos.
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ao abastecimento nem sempre disponível239. Assim, Lima continuou a descer o 
Rio Guaporé, alcançando as águas alvas o Rio Mamoré que vinha do Alto Peru. 
Continuou descendo o curso e logo depois percebeu pela margem esquerda o Beni 
onde se iniciavam as corredeiras do Rio Madeira, até chegar ao Amazonas, e assim 
chegar a Belém, completando a rota. Ali foi preso e remetido a Lisboa, onde foi 
liberado depois de contar o feito: “Interrogado pelos Ministros do reino, propôs 
a instalação de três fortes no roteiro fluvial e requisitou o posto de guarda-mor de 
todo o território, mercê de terras e outras graças não especificadas”240 

Não conseguiu o intento de receber as áreas solicitadas e a função que pre-
tendia em relação ao que havia descoberto. A façanha ocorreu onde está instalado 
o município de Guajará Mirim. Seu feito contribuiria para “a conquista daqueles 
Sertões”, pois seria o primeiro português a conseguir a proeza de sair de Vila Bela 
da Santíssima Trindade e chegar a Belém241. Entretanto, essa importante etapa da 
história ficou oculta por anos, pois o governo português, mantendo sua política de 
sigilo em razão da possível invasão dos espanhóis escondia o fato, revelado apenas 
anos mais tarde. A viagem de Felix de Lima seria detalhada por Meireles (1989), 
cuja fonte parece ter sido Southey (1862, T5), também esta citada nos Anais de Vila 
Bela242 revelando uma tumultuada viagem que contou, em uma etapa, com o uso da 
indumentária como efeito de autoridade sobre os nativos e de alguns missionários 
que desconheciam a origem do ousado comerciante.  

A sua principal proeza foi perceber a existência de uma rota de ligação en-
tre a região recém-colonizada do Guaporé e a do Rio Madeira, cuja continuidade 
encontrava o Rio Amazonas. Era o pioneiro naquela rota, pois todos os anteriores 

239Há extensa literatura sobre o contrabando de ouro e prata na fronteira. Mas na região de Mato 
Grosso a leitura de Lenharo (1982) é indispensável. 
240Arquivo Histórico Ultramarino, MT, cx. 3, d. 175. Informações reunidas pelo ouvidor João Gonçalves Pe-
reira sobre as missões dos padres da Companhia de Jesus das Índias Ocidentais de Castela, Cuiabá, 20 set. 1743. 
(CARVALHO, 2014).
241Não se tratava de algo trivial, considerando ser a primeira e fronteiriça via de acesso entre as duas 
regiões das Colônias portuguesas da América do Sul e que passaram a ser feitas por aquele trecho 
fluvial. Mas, mais que isso, articulavam com seu feito a expansão bandeirantista e as conquistas por-
tuguesas no Vale do Madeira, completando a rota de Palheta, de 1723.
242Amado; Anzai (2006).
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fizeram o trecho pelo Mamoré, Madeira, Amazonas. Dessa forma, com sua iniciati-
va, promoveu o caminho de articulação entre a colonização dos bandeirantes e dos 
portugueses vindos pelo Amazonas. Essa articulação e rota, reveladas, quebravam 
as possíveis estratégias que se desenvolviam no reino com vistas ao Tratado de 
Madrid, de 1750, celebrado poucos anos depois, com condicionantes, ditos, cientí-
ficos. Assim, as transgressões de limites, ou novas rotas, não deveriam ser reveladas, 
especialmente sabendo-se da legislação proibitiva que tratava daquela região desde 
1733.  

Ao contar com a contribuição efetiva daquele aventureiro, a metrópole pas-
sou a observar o espaço da fronteira, provavelmente desconhecido do colonizador 
português243. Infringido por Manuel Felix, a lei mercantil do exclusivo ficou ex-
posta. Há poucos autores que tratavam daquele comerciante e preferem tratar do 
sargento-mor João de Souza Azevedo, que era “proprietário de grandes cabedais” e 
sócio da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Este recebeu benesses e incentivos 
para fazer investimentos.  

Mas, se antes era esse personagem conhecido como lenda, com a publicação 
dos Anais de Vila Bela em 2006, passou ao âmbito da história e teve reconheci-
mento em teses e documentos que permitem entender o processo colonizador da 
região244. A história deste comerciante, esta associada à de outros da sua época, 
como João Souza de Azevedo, também comerciante e fornecedor de sal e outros 
mantimentos aos mineiros do século XVIII, que viviam todos empobrecidos e 
endividados.  

Outros comerciantes, como este, vindos de Itu, Sorocaba e Santana de Par-
naíba, em geral fugindo do fisco e credores, ou buscando novos mercados, eram co-

243Certamente se referindo a Southey, R, citado em sua bibliografia. 
244Quanto ao relato, diz Lucidio em sua Tese: “de Manuel Félix de Lima, apenas se conhece uma 
espécie de resumo apresentado por Robert Southey História do Brasil, Tomo 5 da edição de 1861, pp. 
398 e sgs. As únicas informações manuscritas que localizamos sobre as repercussões da expedição 
de Félix de Lima foram: “Carta do Governador e Capitão-General do Grão-Pará e Maranhão, João 
de Abreu Castelo Branco ao Rei D. João V sobre a sobre a prisão de Manuel Félix de Lima e Manuel 
de Freitas Machado, depois de chegarem a Belém, vindos das minas do Mato Grosso, por terem 
saído destas minas por outro caminho para o qual não havia autorização... Anexo: carta, auto de 
perguntas e lista (cópias)” in A.H.U., Pará, cx. 25, doc. 2387 (2013). 
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muns nos rios do norte de Mato Grosso. Em sua maioria, eram metropolitanos ou 
representantes de casas comerciais inglesas. Quando chegavam ao endividamento, 
saíam em busca de alternativas como as que ocorreram com Manoel Felix de Lima, 
o que permite imaginar a vida de um comerciante pelos rios, como se apresentava a 
região nos rios Guaporé, Mamoré e Madeira no século XVIII (LENHARO, 1982).

Nos Anais de Vila Bela, Amado e Anzai (2006) se permitem avaliar super-
ficialmente o movimento do porto da capital de Matto Grosso, naquele período. 
Considerando a legislação e a burla, o movimento de mercadorias seria muito maior 
que o relatado pelos autores dos Anais. Por outro lado, nas margens dos rios, ribei-
rinhos nativos, em geral, bravios, ou missões de jesuítas a serviço do rei de Espanha 
ou de Portugal, nem sempre praticavam a paz, em função de defender os interesses 
reais. Dessa forma, a percepção de novas rotas e de saídas, alegadas por um deserto 
comercial, em face das demandas da imensa população que se movimentava pelo 
Sertão consumindo alimentos, bebida, vestuário e ferramentas ocorreu, no caso de 
Lima, com base nas informações de eventos anteriores prestados por nativos, in-
seridas em algumas poucas crônicas dos religiosos, ou suas conversas, ou contadas 
por outros comerciantes, em geral, verbalizadas. Assim, os eventos realizados por 
comerciantes, sertanistas e mesmo missionários eram originários de informações 
dos índios nativos e muitas vezes chegavam ao conhecimento da metrópole, mas, 
como discute Holanda (2002), em Visão do Paraíso, consideradas fantasiosas ou mí-
ticas, por essa razão preteridas. 

Detalhando o ocorrido com Felix de Lima, Meirelles (1989) e Lucidio (2013) 
informam que o religioso que estava na missão dos Moxos disse ao aventureiro 
comerciante ter aparecido por aquelas águas uma missão oficial portuguesa, cer-
tamente a de Palheta, porém não precisando quando. Assim, relatada por Southey 
(1872, v.5), Meirelles (1989), Amado e Anzai (2006) e Lucidio (2013), a história de 
Manoel Felix de Lima e suas circunstâncias revelam o trajeto do Sararé, Guaporé, 
Madeira até Belém. 

A descrição tomada por Denise Meirelles (1989) ao cronista anônimo que 
acompanhava Palheta informa como se apresentava a cor das águas dos rios na 
confluência entre o Mamoré e o Guaporé, vez que o Madeira se formará mais 
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adiante, quando o Mamoré incorpora o Beni e depois o Abunã, vindos do norte. 
Assim, seguia Palheta pelo Mamoré quando:

[...] o caudaloso rio de agua preta [Guaporé] se aparta do rio branco 
[Mamoré] correndo na boca a sueste quarta de Sul, a cujo rio chamam 
os espanhóis Itenis [Itenez ou Guaporé], e o dito branco a sudoes-
te quarta de oeste, na entrada a que chamam os espanhóis Mamuré 
[Mamoré]. Entre esses dois rios aposentamos [descansamos] em uma 
longa praia de areia e daqui seguimos o rio branco [Mamoré] por nos 
parecer mais pequeno (como é) e declarar sinais de habitado porque 
não há estalagem de gente que nele cursa que não tenha cruz, doutrina 
seguida em aquela povoação (MEIRELES, 1989, p. 99).  

Mas não apenas era importante registrar a posição correta dos rios que se ex-
ploravam, pois, certamente, a intenção parece estar relacionada aos acontecimentos 
dos anos cinquenta daquele século, quando ocorrerá o Tratado de Madrid. Mais que 
esse registro, havia sempre o potencial de negócios com Potosí de onde viria aquele 
“rio branco” e para onde se dirigiu a expedição. 

A partir de então, a colonização, imaginava o metropolitano, seria um evento 
consequente a ser estabelecido naquela região do extremo Oeste, ultrapassando as 
catequeses do padroado. Passava a ser, nos anos cinquenta, um negócio de Estado 
e a ter a atenção específica de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, inicialmen-
te nomeado governador do Grão-Pará e Maranhão, pelo seu poderoso irmão, o 
futuro Marquês de Pombal. Com base na sua estada na Colônia, onde adquiriu 
experiência, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, além de governar aquela re-
gião, também contribuiu na elaboração do documento que, certamente, propiciou 
a decretação do Diretório dos Índios e a criação da Companhia do Grão-Pará e 
Maranhão, a exemplo de outras centralizações mercantis dos governantes que ocor-
reram no período. 

Propunha o Diretório dos Índios submeter os nativos que se tornaram bra-
vios, em razão do medo e da mentira que se impuseram para aquele domínio, como 
técnica de submissão dos nativos, na lógica das conquistas do padroado. Tratava-se 
de uma tarefa cada vez mais difícil de ser realizada em face da colonização que os 
mantinha presos à terra, em aldeamentos e missões. Cada vez mais, afastavam-
-se os índios dos colonos, embrenhando-se os íncolas naquelas matas abundantes. 
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Ampliavam-se fugas, associando-se o ambiente desconfortável por causa do clima 
abrasador, os insetos insuportáveis que transmitiam doenças e eventuais faltas de 
abastecimento. 

A vegetação exuberante, ao mesmo tempo em que atraía os colonizadores 
para as “drogas do sertão”, permitia que nativos criassem esconderijos e fizessem 
as primitivas guerrilhas, queimando e destruindo habitações e plantações. Desse 
modo, os índios contestavam o invasor, banindo os novos costumes que lhes re-
tiravam a cultura, a fé e a saúde. Sendo assim, ao contestar e se revoltar contra os 
invasores de suas terras, os índios pretendiam evitar a dominação que os vinha ex-
pulsando do litoral desde o século XVI ou mantendo em trabalho forçado, ao qual 
não se adaptavam. Cada vez mais, tornavam-se arredios e em fuga para as florestas.  

PRIMEIROS ANOS DO SÉCULO XVIII E AS CONQUISTAS NO OESTE 

Publicados no início do século XX, os Capítulos da História Colonial 
(ABREU,1998) fazem uma espécie de sobrevoo no relevo brasileiro. Seria refeito, 
adaptado e reapresentado como método de apresentação por outros autores mais 
recentes como tentativa de mostrar razões naturais que justificassem a história flu-
vial. Nessa perspectiva, destacam-se os estudos de Cortesão (1958), Holanda (1945) 
e Caio Prado Jr. (1971).   

Induziam esses Capítulos a uma descrição que realça aspectos físicos da ge-
ografia brasileira como limites da expansão colonial portuguesa, revelando “a bai-
xada do Rio Amazonas [...] amplíssima à Oeste do Rio Madeira [...] até o sopé dos 
Andes”, onde, do ponto de vista da colonização, seria fundamental estabelecer a 
população que insistia em se evadir ou se manter no litoral, como observara frei 
Vicente do Salvador. Mas é importante entender, a partir da leitura daquele autor, 
que as cachoeiras do Madeira foram um grande obstáculo à colonização ou, no 
mínimo, dificultaram a construção da rota inicial entre as regiões colonizadas pelos 
metropolitanos e mamelucos nacionais. Constituíram-se, certamente, num entrave 
na construção do espaço a ser colonizado. Portanto, foi a natureza na grande falha 
geológica instalada, formadora das cachoeiras e corredeiras do Rio Madeira, que 
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definiu a região e os limites das duas expansões iniciadas no Atlântico pelos portu-
gueses e mamelucos brasileiros (ABREU, 1998, p. 2). 

As planícies do Brasil, explica o autor, e como diria posteriormente a imagi-
nação de Cortesão (1958) tratando da geopolítica, “são continuas desde o Atlântico 
e se expandem a partir do sul pelo Paraguai até o Pantanal e depois até o Amazonas, 
pelo Jauru e Guaporé, chegando ao Madeira, e conformando-se em uma imensa 
ilha do Brasil”245. Assim havia entendido Abreu (1998, p. 2), para quem as “baixadas 
amazônicas e paraguaias” são contínuas desde o Oceano Atlântico e se aproxi-
mam no Oeste: no Aguapei, afluente do Jauru e tributário do Paraguai e do Alegre, 
afluente do Guaporé, um dos grandes formadores do Rio Madeira.

Entretanto, nas vertentes diversas as bacias brasileiras drenam aquelas planí-
cies, com denominações diferentes, e estão relacionadas ao Planalto que se estende 
desde Minas Gerais, configurando-se como um imenso divisor de águas “dentro 
desse planalto” ao qual Eschwege chamou Serra das Vertentes: de um lado, as 
bacias do Paraná e Paraguai, e de outro os formadores e tributários do “rio das Ma-
deiras”, como o chamavam os antigos, e que permitiram a Manuel Felix de Lima, 
em 1742, pela primeira, vez sair das Minas de Mato Grosso e alcançar a foz do Rio 
Amazonas, em Belém (ABREU, 1998, p. 15).

Pelos caminhos líquidos estudados por Holanda (1989) e revisados por Sou-
za e Cerqueira (2014), ocorreria a expansão paulista até a região do Guaporé, onde 
construíram os limites fáticos da sua colonização, que se integraria a outra, vinda 
de Belém, expandida por religiosos e militares a serviço do mesmo rei de Portugal, 
de quem eram súditos os vicentinos. Assim, aquelas vias levaram os colonizadores, 
fossem bandeirantes paulistas, portugueses ou mamelucos, impulsionados por ne-
gócios privados ou de Estado, legais ou mesmos ilegais246.  

Atendendo as provocações do Capítulo, Amaral Lapa (1973), em seus estudos 
da Economia Colonial, discute aspectos das Monções do Norte na região do Rio 
Madeira no século XVIII e apresenta nova perspectiva regional, em função de no-
245A ideia de ilha Brazil, em Cortesão (1958), está considerando o espaço territorial interno aos rios 
que deságuam nos imensos deltas, os rios Amazonas, no Norte, e Paraguai, pelo Sul. 
246Há uma extensa literatura relacionada ao contrabando e descaminhos ocorridos na colônia 
(LENHARO, 1982; BOXER (2002)
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vos documentos e publicações recentes, muitas inéditas à época. Assim, é também 
na região do extremo oeste, como chamaria Holanda, que se conclui a conquista 
colonial e onde se alteram os objetivos portugueses em relação ao extremo oriente, 
iniciados no século XIV e revelava outro período colonial, reconhecendo a nova 
idade nas conquistas portuguesas: a Idade do Ouro (BOXER, 2002).

Na década de 1720247, dois fenômenos da saga da conquista territorial da 
América portuguesa seriam revelados: a dos bandeirantes estabelecendo os arraiais 
seminais nas margens do rio Cuyabá, depois chegando a Diamantino-MT e ao 
sertão do Mato Grosso, onde construíram núcleos de colonização; e a do acesso 
fluvial, entre os rios Guaporé e o Rio Mamoré-Madeira, e dali ao Rio Amazonas 
onde se fixaram missões e se expandiram  expedições oficiais vindas de Belém do 
Grão-Pará, constituindo a região estratégica. 

Seria, portanto, na região do Rio Guaporé onde se encontrariam ambas as 
expansões, ou bandeiras como as chamam alguns autores248. Ali se define a colônia 
portuguesa da América no Oeste, iniciada no século anterior em São Paulo e em 
Belém. Demorariam cem anos nessas conquistas que alterariam objetivos e criariam 
uma nova sociedade colonial, cujo crescimento teria movimentos difíceis em busca 
de um desenvolvimento.

O primeiro fenômeno estava nas conquistas coloniais bandeirantes ocor-
ridas desde o século XVII, cujos testemunhos eram os arraiais construídos pelos 
pioneiros no Sertão do Cuiabá, onde se definiu a troca de prioridade da atividade 
bandeirantista, antes preadora de índios e então ampliada pela exploração mineral 
do ouro de aluvião nos rios daquele Sertão. Nessa perspectiva a distância para obter 
trabalhadores para a extração do ouro era importante questão a ser considerada. 
Mantinham, entretanto, as regras ditadas pelos costumes bandeirantistas, como: an-

247Cortesão (1958, p. 52) entende ter havido “dois bandeirantismos: um “luso de raiz” [...], implíci-
to, aliás, presente em toda a história dos descobrimentos e conquistas portuguesas; e outro, misto, 
desencadeando-se sem freio com “vigor rompente das forças naturais”, moldado apenas pelos aci-
dentes e grandes sulcos geográficos do território, obedecendo à necessidade econômica primária, 
cevando, à solta e com frequência, sedes bárbaras em presas fáceis ou árduas de alcançar [...]. O 
primeiro desses bandeirantismos foi uma política geral de Estado, aplicada a objetivos americanos 
[...] e radicou-se mais no Amazonas [...]” (CORTESÃO, 1958, p. 53). 
248Vejam-se, por exemplo, Ricardo (1958); Cortesão (1958). 
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dar descalços como os nativos, plantar roças para seu cotidiano e sempre que possí-
vel embarcar em canoas (HOLANDA, 1975). Aportados no Cuyaba, encontraram 
ouro nas margens dos rios ou, no aluvião das praias, atraindo pessoas que vinham 
“deixando casas, fazendas, mulheres, filhos, botando-se para estes sertões como se 
fora terra de promissão ou o Paraiso encoberto”249 (PINTO, 1979).

Com o crescimento da produção mineral, nos primeiros anos, passaram a ser 
“assegurados seus direitos de descobridores”. Essa garantia justificou a presença do 
Estado colonizador, que se fez fisicamente, com a presença do governador de São 
Paulo, em 1726, quando Rodrigo Cezar de Menezes veio a Cuiabá, a quem a futura 
Vila ficava jurisdicionada (PINTO, 1979). Isso teria provocado a fuga dos faiscado-
res e mineiros do fisco naquela região desde 1727. Tal diáspora seria a responsável 
pela criação de novos núcleos populacionais em direção a Diamantino e depois “ao 
Matto Grosso”, como se chamou a região do Guaporé. Entretanto, à luz da nova 
documentação coletada por Oliveira (2008), pode-se dizer, acompanhando o autor, 
que, saindo de Cuiabá, os sertanistas [...] aprisionaram índios Pareci e procuraram 
metais preciosos OLIVEIRA (2008, p. 33). Mas, pode-se aludir a esses informes 
a afirmação de que as buscas de ouro no rio Cuiabá acima e no noroeste haviam 
ocorrido mesmo antes da chegada do governador (OLIVEIRA, 2015, p. 236-237) 
250. Isso significa que a cobiça era o grande motor daquelas conquistas. 

O segundo fenômeno colonizador havia sido iniciado em Belém em 1615, 
subiu o Rio Amazonas e foi marcada pela expedição militar de 1723, cujo objetivo 
era subir o rio “das Madeiras”, indo além das cachoeiras e corredeiras, e chegar ao 
Rio Mamoré251, onde devia alcançar as nascentes daquele fluxo fluvial. Mas o alcan-
ce se deu apenas na região logo acima da confluência com o Rio Guaporé, onde 
encontrou jesuítas espanhóis em suas missões. Essa expedição marcou a fundação 

249José Barbosa de Sá. “Relações das povoações do Cuyabá e do Mato Grosso de seos princípios the 
presentes tempos”, citado por Pinto (1979, p. 85).
250Oliveira (2015) registra que havia indícios da “expansão sistemática da exploração de ouro no rio 
Cuiabá acima” cujo início “seria mais ou menos um ano antes da chegada de Rodrigo César de Me-
neses e se consolidou entre 1726 e 1728”. E acrescenta que “o governador informa ao rei”, em carta, 
“em março de 1727”, sobre um “novo descobrimento de ouro a três dias desta mina” (referenciado 
por RIHGB, v. 4, n. 13, 1842, p. 487-500).
251Capitaneada por Francisco de Mello Palheta.
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de arraiais e manutenção de alguns aldeamentos anteriormente iniciados por ina-
cianos que viviam ali há algum tempo, promovendo catequeses dos índios. Onde a 
expedição fundou arraiais e organizou povoações, como as de Santo Antônio das 
Cachoeiras e Santa Cruz de Iriumar, reconheceu cada uma das corredeiras e quedas 
d´água que compõem o fluxo do Alto Rio Madeira, em trabalho avaliado pelo rei 
conforme, petição feita pelo próprio Palheta:

Na viagem do descobrimento do Rio da Madeira, fez (o peti-
cionário) gasto um conto e duzentos mil réis; porque o mandou 
o Governador João da Maia Gama ao descobrimento até as Ín-
dias de Espanha, como fez, até chegar à Cidade de S. Cruz, e 
nas grandes Cachoeiras teve três alagações em que perdeu tudo 
quanto levava [...] faça mercê conceder por seu Alvará cem ca-
sais de escravos de Sertão do Rio Negro, ou outro qualquer, que 
se lhe oferecer, como também mandar se deem ao Suplicante 
cinquenta Índios das Aldeias de Cahabe (por Caeté, hoje Bra-
gança), Mortigure (por Murtigura, hoje Vila do Conde), Simou-
ma (por Sumauma, hoje Beja), Bocus (por Bócas, hoje Oeiras), 
Caricuru (por Uricuru, hoje Melgaço), Mongabeiras (por Man-
gabeiras, hoje Ponta de Pedra), Camutá, Gorjones (por Guaia-
nas, depois Lugar de Vilar, hoje extinto), para fazer os ditos res-
gates; e como o Suplicante está alcançado, e não tem com que 
comprar o necessário da Fazenda dos resgates, mandar se lhe 
dê tudo o necessário da Fazenda dos resgates para que depois o 
Suplicante inteire, e pague da mesma viagem o custo que fizer 
(Annaes da Bibliotheca e Archivo Público do Pará) (Cod. de Alvarás, 
Cartas Régias e Decisões. Reinado de D. João V, 1734).

Assim em colonização distante e com objetivos diversos não se encontraram 
as explorações coloniais no Sertão do Guaporé na década de 20 dos anos setecen-
tos. Mesmo assim, as margens dos rios e ribeirões, iam sendo construídos arraiais 
e aldeamentos onde, na década de 50, essas povoações seriam transformadas ou 
renomeadas como Vilas, dentro da política de Pombal para justificar a presença do 
Estado Português. 

A conexão da expansão entre as bacias do Madeira-Mamoré e do Guaporé 
teria inicio quando alguns bandeirantes252, em suas aventuras sertanistas na década 

252Os irmãos Paes de Barros alcançaram o rio Galera, no Vale do Guaporé, em 1734, e passaram a 
fazer cata de ouro na região, fundando arraiais até serem presos por diversos delitos.
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de trinta daquele século, encontraram ouro no Vale Rio Guaporé, precisamente em 
1734, conforme os Anais de Vila Bela. Certamente ignoravam a missão Palheta, 
que ocorreu em 1723, onze anos antes. Esses aventureiros, na perspectiva da fuga 
de Cuiabá, associaram ousadia, cobiça de ouro, algumas contravenções, e mesmo 
crimes253 e criaram novo espaço de exploração colonial, ao qual chamaram Mato 
Grosso e para onde passou a migrar parte das populações ávidas de riqueza.

Da mesma maneira, abrira-se com a expedição Palheta, nas margens do Rio 
Madeira e seus formadores, a perspectiva de uma nova rota comercial e de escoa-
mento para a coleta dos produtos regionais, como o cacau. Como rota fluvial, havia 
a perspectiva da missão de acesso ao comércio de Potosí e que não seria pioneira254. 
Acrescia-se na região a expectativa de ampliar a coleta e o volume das drogas do 
sertão que visavam atender o mercado europeu e, naturalmente, identificar colonos 
que faziam comércio naquela região. E assim, o sempre presente Estado Português 
participava em ambos os espaços, cobrando seus tributos e enviando missões mili-
tares e religiosas para que os garantissem.  

Mas se no governo de D. João IV o expansionismo português havia se reini-
ciado pobre e sem grandes perspectivas, dando razão a Vieira e seus conselhos de 
prudência em face da situação do reino e da colônia, com D. João V, essa situação 
aparentemente tinha se alterado, ainda que houvesse críticas importantes que se 
faziam na corte. Portanto, enganou-se Vieira, como em outros comentários e pre-
dições fantásticas! 

A região haveria de ampliar a sua produção de mercadorias, embora houves-
se problemas desde a extração até o porto de Belém que ficava sujeito a condições 
naturais de ventos e correntes marinhas cujas dificuldades tinham sido razão para 
a divisão e autonomia do Estado do Brasil, com a consequência de que muitas ve-
zes ampliavam o empobrecimento dos comerciantes e extrativistas do Grão-Pará 
(SANTOS, 1980). De fato, na Amazônia, a produção e comércio próprios, autô-
nomos e com governos independentes, eram uma espécie de reserva de valor dos 

253Há na literatura histórias escabrosas dos irmãos Paes de Barros.
254Esse pioneirismo parece ter como referência Antônio Raposo Tavares, citado por Cortesão, em 
Antônio Raposo Tavares e a formação territorial do Brasil (op. cit.).
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reais comandos lusitanos, pois sua riqueza estava em seu potencial vegetal que logo 
se transformaria em produtos de exportação, como ocorreu com a borracha ou o 
cacau, a baunilha, ou o anil. 

Assim, as rotas monçoeiras bandeirantes, inicialmente relatadas por Holanda 
(1990), desenvolviam sítios e fazendas e mantinham o interesse da verdadeira caça 
ao gentio nativo que seria colono, inicialmente no planalto de Piratininga e depois 
pelas margens do Anhembi (Tiete). Assim, permitiriam a Lapa (1973) imaginar ou 
mesmo construir documentalmente as Monções do norte, especialmente conside-
rando os aspectos que levaram à criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão 
na perspectiva de uma empresa capaz de atrair um desenvolvimento para a região 
considerando a infraestrutura e aguardando os investimentos privados que gera-
riam os empregos, em geral nunca ocorridos. 

Preferiam os colonos e aventureiros solicitar direitos de sesmarias, apropriar-
-se de terras255, fixar-se em áreas, fazendas e sítios. Outros, depois de aventuras nas 
Minas, continuavam em busca de ouro, pelos rios em grandes expedições, como 
fez Manoel de Campos Bicudo e seu filho, Antônio Pires de Campos, em busca da 
Serra dos Martírios, onde estaria escondida uma grande fortuna. Mas seus financia-
mentos vinham da escravização dos índios. 

O processo de produção, com a mera extração de produtos vegetais, e even-
tualmente minerais, não criava um crescimento regional, pois contava basicamente 
com a população local nativa e que, parece evidente, era insuficiente para promover 
esse crescimento, nos termos capitalistas ou mercantis, considerando-se a incor-
poração dos meios de produção para fazê-lo256. Mas, como ficou evidente, essa ex-
pedição buscava criar rota para alcançar as regiões mineradoras onde os espanhóis 
exploravam prata, em Potosí, ou os portugueses exploravam ouro nos sertões do 

255As terras de pouco valor em função das dificuldades de produção agrícola, de escoamento de 
espécies madeirais, dos índios, serviam apenas como marcos e locais de passagem, como a Fazen-
das e sítios em Campuã, em Mato Grosso, por onde passavam as bandeiras em busca do Sertão do 
Cuiabá.
256O texto do Padre João Daniel (1722-76) de meados do século XVIII, se preocupava com a 
eficiência da produção extrativista, mas decadente, em face da agricultura e do plantio de espécies 
permanentes, como o cacau, ao qual investimento em trabalho e alguma tecnologia de plantio e 
colheita deveriam ser aportados. 
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Cuiabá. Desse modo, era importante definir os limites nos quais deveriam se fixar 
os espanhóis.

AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA REGIÃO DAS MINAS DO MATO GROSSO

A exaustão das Minas do Cuiabá que ocorria nos anos 30 do século XVIII 
(PINTO, 1979) estava associada aos custos de mercadorias e dos impostos que 
haviam deixado empobrecida a região, mas, mesmo assim, os comerciantes sobrevi-
viam àquele início de crise. Associava-se um padrão tecnológico de baixa eficiência 
de intensa mão de obra escrava ou escravizada dos nativos, considerando-se o baixo 
investimento que deveriam fazer os colonos para tal, mas não havia poupanças.  

O “Anal de Vila Bela desde o primeiro descobrimento do sertão do Mato 
Grosso no ano de 1734” informa que naquele ano alguns aventureiros vindos de 
Cuiabá (Irmãos Paes de Barros) se arrancharam nas margens de um ribeirão que 
desagua no rio Galera, afluente do Rio Guaporé, que com afluentes similares vai se 
constituindo257 até chegar ao Mamoré e depois formar o Rio Madeira. Buscavam 
esses mineradores obter novas posições quando adentraram o Vale do Guaporé 
depois de minerar na região de Diamantino e da Chapada dos índios Pareci. Sempre 
acompanhados pelo fisco e os credores, os mineradores avançavam pelo sertão que 
viriam a chamar de Mato Grosso. 

Ao encontrar indícios de ouro, um deles se manteve na área dos mineiros, 
com os trabalhadores, e o outro foi informar a autoridade da Vila de Cuiabá sobre 
o achado. Havia uma relação pessoal de interesses daqueles mineiros com a autori-
dade258. Nem chegou ao destinou e enviou a notícia por portador, solicitando que 
fossem enviadas ao local do achado algumas ferramentas de exploração, pólvora e 

257“Naquela região ribeirões e rios havia proximidade ao que se chamava Chapada de São Francisco 
Xavier. Ali estavam nascentes de onde fluem os inúmeros fluxos aquáticos que tem direções diver-
sas. Encontram-se os formadores do rio Juruena, do Guaporé, e do Paraguai. Emergem esses fluxos 
em areias alvíssimas de um grande aquífero subterrâneo que ali está e garante a riqueza ambiental da 
qual a natureza se supre para prestar seus serviços de troca de águas” (AMADO, ANZAI (2006).
258A autoridade era bastante conhecida: tratava-se do Brigadeiro Antônio de Almeida Lara, polê-
mico empreendedor que fora ali nomeado regente da vila pelo Conde Sarzedas, Governador de 
São Paulo, a quem Cuiabá e aquele sertão estavam subordinados.
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chumbo para continuar nas buscas do sertão259 (AMADO; ANZAI, 2006, p. 39). 
Entretanto, no caminho, foi possível encaminhar amostras e as encomendas ao 
brigadeiro regente Antônio de Almeida Lara, que tinha notícias de sua existência 
desde a década de 20, quando instalou um alambique na Chapada dos Guimarães 
e participava da Câmara de Cuiabá. Este atendeu como lhe conveio a situação. 
Mandou apenas um especialista verificar as condições da região. Em artigo, Jesus 
(2009) revela as condições de gestão da Vila do Cuiabá naquele período e informa 
sobre a personalidade daquele brigadeiro, que era uma pessoa pouco adequada para 
a função:  

[...] a permanência da imagem dos paulistas [estava] associada à bru-
talidade, à rusticidade e à ferocidade, pois, criados no mato, não eram 
considerados membros da ‘nobreza’, que dela não eram oriundos. Fal-
tava-lhes tanto a qualificação profissional (o saber e as letras), quanto 
a qualificação social (nascimento, honras, nobreza, armas). Mas vale 
lembrar que, mesmo diante das reclamações, a Coroa portuguesa pre-
cisava desses homens para manter o seu território e o aumento da 
Fazenda real (JESUS, 2011, p.82). 

A notícia da descoberta de ouro na região Oeste, em terras após o rio Para-
guai, criou um alvoroço na Vila de Cuiabá, então única povoação de porte que havia 
sido estabelecida naquela parte do país e cuja exploração entrara em decadência. 

Em 1736, havia grande atividade nos diversos focos de mineração do 
Guaporé260, quando se iniciou a peste que vitimou diversas pessoas e que o cro-
nista entendeu ser derivada do movimento que se formava. Mesmo assim, grande 

259O atendimento da autoridade de Cuiabá se fez apenas parcial. Enviou pessoal de reconhecimento 
que passou a identificar novas explorações na região nos inúmeros ribeirões que fluem nas chapa-
das: Macabaré, Santa Ana, Brumado, de onde retiraram amostras e levaram ao brigadeiro,  o que 
causou grande corrida populacional (AMADO; ANZAI, 2006, P. 40). 
260Os anais informam que colonos migrantes eram bastante significativos, mas não contam traba-
lhadores índios e negros, cuja evidência pode ser avaliada no texto considerando-se o contexto entre 
o Brigadeiro Almeida Lara (regente de Cuiabá) em sua manha em atender a Fernando Paes de Bar-
ros, que necessitava ter suas solicitações aviadas. Nessa contrariedade, “o dito Pais [...] por lhe faltar 
esse aviamento necessário deu  [...] carijós que servissem de guia” para que retornassem ao ponto 
onde ficara o outro mineiro, seu irmão. Ou, em outro ponto, Artur havia se mudado com o gentio 
para o ribeirão [...]”. Dessa forma, é difícil avaliar a quantidade de pessoas que viviam naquelas 
minas, mas é provável que a coleta de ouro fosse feita com índios escravizados, ainda considerando 
com essenciais chumbo e pólvora.
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quantidade de pessoas abandonou Cuiabá em busca de riqueza nas minas de Mato 
Grosso. Visando facilitar esse acesso, foi aberto um caminho de Cuiabá ao rio Pa-
raguai261.

O abastecimento naquelas povoações que se constituíram no vale do rio 
Guaporé, onde se minerava, era considerado com preços muito altos. O mesmo 
havia ocorrido em Cuiabá nos primeiros anos de extrativismo mineral, ainda de for-
ma artesanal262. Esses preços, como continua usual, eram praticados em onça-peso 
cujo volume unitário pesava 28,349523125 gramas de ouro. Como sua divisão havia 
as oitavas, ou a oitava parte aproximadamente da onça o que significava 3,385g de 
ouro, apresentado, em geral, em pó.

No Guaporé, nos Anais de Vila Bela, do ano de 1736, o autor demonstrava 
preocupação com o futuro da região e refletia sobre as causas e defeitos daquelas 
novas descobertas. Dentre essas causas, informava os preços das mercadorias de 
abastecimento praticados. E destacava que um alqueire de milho, cuja medida em 
litros era entre 12,5 a 13,8 litros e cujo peso era aproximadamente 15 kg, custava 
no Guaporé o equivalente a 20 gramas de ouro, ou 6 oitavas e chegou a 10 oitavas 
que era colhido nas roças locais263. O feijão que custava, para a mesma quantidade 
e peso, o equivalente a 10 oitavas ou aproximadamente 35 gramas, chegou a 70 
gramas264 (PINTO, 1979, p. 88). Outros produtos que atendiam o abastecimento 
e faziam parte da ração alimentar, segundo os mesmos anais de Vila Bela, eram a 

261Até então, descia-se de barco pelo Cuiabá até o Paraguai, como fez Almeida Lara, e então alcan-
çando o Jauru, subia-se o mesmo até encontrar as cachoeiras. Anais, 41.     
262Estudo realizado por Marta (2001) tenta mostra que essa realidade permanece no garimpo, con-
siderando que os mineradores se dedicam prioritariamente a extração mineral, deixando o abaste-
cimento a cargo de patrões e seus conta corrente, fornecedores, bolichos que fazem parte de um 
séquito que acompanha o processo de mineração.
263Aos preços do ouro em 2017: R$127,10 a grama, o alqueire de milho custava aproximadamente 
R$2.540,00 ou R$200,00 o kg;
264Com base na mesma cotação do ouro, o feijão custava em torno de 35 gramas ou R$4.448,50: 15 
kg seriam aproximadamente R$300,00 o quilo.
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carne, medida em libra peso, equivalente a 0,454kg e custava aproximadamente 2 
gramas de ouro265, e o toucinho, 2,5 gramas (AMADO; ANZAI, 2006, p. 42). 

Os impostos, medidos também em gramas de ouro, e informados pelos anais 
de 1737, correspondia a 20%, ou ao quinto de tudo quanto se arrecadava. Assim, 
extraído na região em ouro era remetido a Cuiabá para onde foram mil e trezentas 
oitavas, ou 46,605 kg de ouro. Portanto, a produção regional pode ser estimada em 
65 toneladas de ouro em apenas em um ano. Dessa forma, com os preços prati-
cados nos negócios, com os quais se fazia o abastecimento, parecia ser impossível 
manter-se por muitos anos a exploração de ouro, em face das condições nas quais 
estava baseada a atividade muito intensa em mão de obra escrava. Essas razões 
práticas provocaram as fugas e evasões que ocorriam tanto de comerciantes – que 
tentavam escapar do fisco, de credores e de fornecedores – quanto de nativos – em 
busca de alimentação e melhor tratamento nas matas – e dos escravos negros para 
os quilombos que se iam constituindo. Foi nesse contexto que se tentou construir 
as alternativas para os negócios. Associavam-se àquela carestia a inadequação de es-
pécies e algumas pragas, como ratos, e outros danos à produção rural, como morte 
de gado no transporte. Com isso, procuravam os comerciantes especular com gado 
e aves para o abastecimento. Tentavam fazer compra e venda de mercadorias aos 
índios e jesuítas das missões espanholas, com pouco ou nenhum sucesso, como 
mostra Almeida (2009). 

Essas condições, que não eram diferentes das de Cuiabá, onde os preços 
praticados, vis-à-vis a produção não permitiam acumular riqueza, criaram um con-
junto de migrantes que seguiam em busca de novos horizontes, como ocorreu 
com o grupo liderado por Manoel Felix de Lima. Estes haviam se estabelecido na 
região do rio Sararé, criando gado, mas continuavam devendo ao fisco e a credores. 
A aventura que alcançou a capital do Grão-Pará ocorreu “depois de seis meses de 
chegadas e arribações” ao longo do Guaporé, Madeira e Amazonas, quando acabou 
preso pela infração ao estatuto do exclusivo mercantil. 

265Usando o mesmo método de cálculo, a carne era cotada a R$127,10 X 2 gramas por libra peso, 
ou seja, meio quilo de carne custava aproximadamente R$254,20; e o toucinho que completava a 
refeição era vendido salgado  por 2,5 gramas de ouro, ou seja, algo em torno de R$318,00. 
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No trajeto do Guaporé-Madeira foram buscados percursos alternativos pelos 
quais se procuravam realizar o abastecimento que atendesse ao mercantismo tardio, 
ainda vigente em Portugal e suas colônias (AMARAL LAPA, 1973, p. 23). Esse as-
pecto, discutido na Economia Colonial quando se tratava do exclusivo, era imposto 
sempre que possível especialmente pelo governo pombalino após 1750. Tão logo se 
ultrapassou a crise provocada pelo “terremoto de Lisboa” de 1755, Pombal que ficou 
responsável pela restauração da Capital da metrópole, criou a Companhia do Grão-Pará 
e Maranhão, reafirmando o exclusivo para “suprir com escravos e outras mercadorias” 
a região de Mato Grosso (LENHARO, 1982).

Naquele sertão de aproximadamente 40.000 almas necessitando de alimentos, 
vestuário e ferramentas, mas principalmente de gente, a Companhia teria muito a ofe-
recer, especialmente trabalhadores para a mineração. Esta, entretanto, se esgotava rapi-
damente, como havia ocorrido em Cuiabá, por falta de adequada tecnologia e excesso 
de cobiça.

Mas se a razão técnica afastava a mineração e a segunda razão era edafoclimáticas 
que excluía a agricultura do local e das condições econômicas de produção em função 
do solo ácido do cerrado considerando a baixa fertilidade da terra. Tal situação deixou a 
população, às vezes, sem abastecimento. Mas ainda havia a infestação de ratos, de inse-
tos e as chuvas que causavam eternos transtornos e evasão. Sendo assim acabou a mes-
ma reduzida, em 1791, a 22.637 habitantes, segundo estimativa do Barão de Melgaço, 
governador de Mato Grosso no século seguinte em seus relatórios ao Imperador. Mas 
de qualquer maneira, era considerado um mercado de consumo a ser levado em conta...

O Marquês de Pombal, como diz (MAXWELL, 1983), parece ter tido uma ob-
sessão por organizar a economia portuguesa, como Rodrigo Cesar de Menezes, anos 
antes era tangido por sentimento similar e que fora a Cuiabá, em 1726, verificar o fun-
cionamento do fisco naquela região. Mas essa situação não era das mais simples, com 
reis e corte perdulária... Havia ainda um despotismo real, sujeito ao descontrole, cujo 
governo de D. João V parece ter se exacerbado com obras improdutiva, como o con-
vento de Mafra, e outras obras suntuosas, ou presentes caríssimos. O erário público 
estava em crise quando seu sucessor, D. José I, e seu ministro Pombal, assumiram. 
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CAPÍTULO 7
URBANIZAÇÃO E ECONOMIA NO RIO MADEIRA

A História mais marcante é aquela das transi-
ções de estágios da sociedade, do tempo, do 
espaço, do natural para o rural e depois para o 
urbano ...

O espaço do Alto Rio Madeira no século XVIII fixou a região como estra-
tégica em função dos acessos que passou a proporcionar entre o chamado Estado 
do Grão-Pará, por onde se expandiu a colonização portuguesa na Amazônia, nas 
Capitanias de São José do Rio Negro e a seminal Capitania do Grão-Pará, e outras 
regiões de importância econômica, notadamente aquelas onde se fazia a mineração 
de ouro como Mato Grosso e, potencialmente de prata, no sul do Alto Peru (atual 
Bolívia). 

Desde quando foi descoberto como acesso entre as regiões brasileiras, o rio 
Madeira permitiu às conquistas bandeirantes vindas de São Paulo ampliar a coloni-
zação lusa até os limites do Oeste, no Estado do Brasil. Como a paulista, aquela da 
Amazônia, igualmente, possibilitou incorporar grandes áreas, associadas às anexa-
ções que conseguiu a diplomacia com a incorporação do norte do Rio Amazonas, 
com o Tratado de Utrecht, que deu uma conformação às conquistas havidas desde 
o século XVII, garantindo maior segurança em relação às invasões fortuitas que 
eram realizadas por povos e países europeus interessados nas regiões. 

Poderia também ser considerada, com alguma propriedade e distinção, a po-
sição geográfica que ocupa, relacionada à transição entre os biomas do cerrado e da 
Amazônia, no extremo Oeste Colonial, o que só seria adequado após os anos se-
tenta do século XX, quando surge uma consciência ambientalista, apenas percebida 
pela observação natural de alguns estudiosos, à época naturalistas, e pela disponi-
bilidade comercial de mercadorias com diferentes usos pela Revolução Industrial, 
em marcha. 

Nessa perspectiva foi que comerciantes e aventureiros não autorizados, mo-
tivados pela cobiça ou pela coroa buscaram um comércio alternativo nos rios Ma-
deira e Mamoré com a esperança de obter lucros mercantis, na lógica da legislação 
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metropolitana, considerando as informações dos nativos. Contando com frágeis 
embarcações, correndo riscos de naufrágios, perda das cargas, prisão por ultra-
passar limites nos rios da fronteira com Alto Peru, buscaram atingir Potosí266 ou a 
região do Guaporé, no então Matto Grosso, no Estado do Brasil, onde a mineração 
construiria arraiais a partir de 1734, na região do Guaporé (MEIRELLES, 1989; 
AMADO; ANZAI, 2006). 

No território do Rio Madeira, contando com a iniciativa pública-estatal, fo-
ram estabelecidas etapas colonizadoras típicas ou incompletas. Consideraram, para 
tanto, o padrão de povoamento feito pela aculturação dos nativos e pouca introdu-
ção de casais que atuaram nos ciclos econômicos relacionados e que faziam uma 
primeira etapa da ocupação promovendo o extrativismo vegetal, mas não descar-
tando o mineral – do ouro e da cassiterita – que passou a ser mais evidente no 
século XX, motivados pela ausência de outra atividade econômica e crise do ex-
trativismo vegetal da borracha. Portanto, passou a ser tratada com uma potencial 
região riquíssima do ponto de vista dos historiadores, ou simplesmente daqueles 
que relataram os feitos ali existentes (LAPA, 1973, p. 12). 

Nesse conjunto, haveria diversas iniciativas, desde catequizar os índios hostis 
e arredados dos seus habitats naturais até organizar fábricas com a produção re-
gional. Ali, naquele espaço, ocorreria a submissão dos nativos ou se incorporariam 
depois escravos negros como trabalhadores do extrativismo, da agricultura ou da 
urbanização que passou a ser construída. Há autores, entretanto, preferindo tratar 
as expropriações do trabalho alheio como períodos civilizatórios ou conquistas 
cuja crítica incorpora o produtivismo colonial e com o qual se reveste o conceito 
da miscigenação. Mas, mais que isso, há que entender a civilização como uma etapa 
desbravadora e dominadora dos bravios nativos, tirando-lhes o caráter humano da 
racionalidade, incompreensível para aceitar as imposições de outra cultura coloni-
zadora europeia267. 

266Expedição de 1723, de Francisco Palheta.
267Há certa generalização e exagero ao se aplicar a lógica na qual se identifica na colonização paulista 
dos bandeirantes ou na do nordeste a questão de uma miscigenação entre as índias e os colonos 
portugueses. Ribeiro (1995, cap. V, pág. 453)



247

As viagens pela rota Guaporé-Madeira, ou vice-versa, passaram a estabele-
cer importante fluxo comercial a partir dos anos cinquenta do século XVIII, ten-
do em vista os objetivos da colonização. Ficaram mais intensas a partir de 1757, 
com a criação da Companhia Mercantil Grão-Pará e Maranhão, considerando-se 
o abastecimento com mercadorias – alimentos, vestuário, ferramentas, material de 
construção. Pela mesma via, viajavam colonos e escravos, muitos invisíveis268, entre 
a nova Capital de Mato Grosso, concluída em 1752, e Belém, Capital do Grão-Pa-
rá, fundada no século anterior e porto marítimo de articulação com a metrópole e 
outras colônias. 

Há que se entender, todavia, a natureza de uma Companhia Mercantil como 
foi a do Grão-Pará e Maranhão no século XVIII. Percebe-se que havia nela uma 
espécie de moderna organização, com objetivos de desenvolvimento industrial no 
país onde existia uma proibição de instalar indústrias269 e que financiava empreen-
dimentos que pudessem ampliar o crescimento regional. Mesmo ao arrepio do Tra-
tado de Methuen, alguns empreendimentos eram criados na colônia e na metrópole 
sob a tutela da Companhia de Comércio. . 

Assim, naqueles anos, Portugal envolveu-se em um sem número de negócios 
até que a crise da “viradeira” e a falência dos empreendedores levariam, em pouco 
mais de 20 anos, a desaparecer, durante o governo de D. Maria I e D. João (príncipe 
regente), que apresentaram um governo de certa maneira liberal. É nesse contexto 
que os colonizadores portugueses estabeleceram seus padrões no século XVII e 
fundaram pelourinhos com as marcas da Cruz de Cristo, ou de Avis, ou das cinco 
quinas que registravam o domínio na lusitana área. 

Desde a viagem de Pedro Teixeira a Quito, a colonização portuguesa contou 
com apoio dos religiosos e militares, na perspectiva do padroado, e pretendia criar 
as condições socioeconômicas e culturais para o domínio de colonos. Estes colo-

268Curiosamente, ao tratar da biografia do Sargento-mor João de Souza Azevedo, Lapa (1973, p. 24) 
informa que a comitiva desse comerciante e empreendedor do século XVIII do sertão viajava com 
58 pessoas e se “valia de escravos africanos para o trabalho dos seus barcos”. Essa qualificação dos 
trabalhadores é muito rara na bibliografia sobre a região.
269Tratado de Methuen, 1703, pelo qual se obrigou Portugal a abrir mão da produção de têxteis, em 
especial da região da Covilhã.
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nos, por sua vez, quando possível, transformariam os nativos em escravos para o 
trabalho extrativista compulsório das espécies naturais, como cacau, canela, salsa-
parrilha, cravo, anil, madeira para diversos usos, sobretudo matéria prima industrial.  

Esse comportamento escravagista da colonização portuguesa, fosse com 
africanos ou considerando a falta desses, pela insuficiência de capitais270 para im-
portá-los era feito com nativos alegando a “guerra justa”, cuja justeza eram seus 
parcos recursos para fazer investimentos em escravos importados, como se fizera 
no nordeste no início da colonização portuguesa. Dessa forma, a região exigiu 
muitas vezes dos religiosos e militares – na lógica do padroado ou da guerra justa 
– a intervenção de “convencimento” pela força ou para a contenção dos índios em 
suas revoltas. Os moradores ou antigos habitantes habitavam as margens dos rios, 
onde viviam nos aldeamentos, ou nas longínquas terras para onde se embrenharam.

O fato é que, passado o período final do século XVII, a coroa, orientada pe-
los religiosos, especialmente o Padre Antônio Vieira, passou a estabelecer legislação 
amparando os índios e suas famílias com políticas equivocadas, que os mantinham 
praticamente aprisionados em suas aldeias ou missões religiosas. Os nativos, por 
sua vez, fugindo do tratamento cruel que lhes impunham os colonos, militares 
e, eventualmente religiosos, com os maus tratos recebidos e tendo sua produção 
apropriada, revoltavam-se e justificavam suas fugas e abandonos de roças ou, na 
maior parte das vezes, destruição e morte nas povoações erguidas por eles para os 
portugueses e seu padrão de colonização. A metrópole, baixava legislação e proibia 
a escravização sem o pagamento de impostos; permitia, contudo, fazer o tráfico 
desde as colônias africanas, para os trabalhos que se realizavam na colônia, criando, 
inclusive, companhias para fazer o exclusivo colonial, como era a Companhia do 
Grão-Pará, criada com um objetivo dessa natureza.  

270As atividades mineradoras regionais permitiam aos colonizadores alegar um empobrecimento 
que foge aos objetivos desta pesquisa. Entretanto, os preços praticados na região em vista da produ-
ção mineral poderiam ser considerados importantes indicadores desse empobrecimento.
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REGIMENTO DOS ÍNDIOS 

As políticas oficiais baixadas pela metrópole portuguesa nos governos de D. 
João V e D. José I, em relação aos índios da região da Amazônia, então nominada 
como Estado do Grão-Pará, ocorreram no século XVIII, limitadas ao ano de 1759, 
quando se alteram substancialmente, com a expulsão dos jesuítas. Entretanto, as 
primeiras leis baixadas relativas aos índios parecem ter tido inspiração do Padre 
Antônio Vieira, em 1669, quando preparou um parecer para o Conde Cadaval que 
foi base para as leis posteriores271.  

O extenso parecer indicava as condições de submissão ou limites da liber-
dade que os índios teriam que cumprir sob o domínio dos religiosos. Ainda que 
tivessem uma relativa autonomia, como a possibilidade de escolher suas lideranças, 
evidentemente sob o controle de jesuítas ou outra ordem religiosa, nomeados pelo 
representante do Estado Português, tratava-se de um grande exercício de cinismo 
em face do descumprimento ou das brechas da lei sempre descumpridas. Desse 
modo, iniciava o parecer ao Duque definindo o “modo como se há de governar 
o gentio nas aldeias do Maranhão e Grão-Pará”, estabelecendo a estrutura de go-
verno que se deveria implantar nas aldeias e missões, cujos governantes deveriam 
ser indicados pelo Governador e teriam possibilidade de acessar a Câmara da Vila 
com voto, podendo ser esse dirigente branco ou índio. Orientava ainda as condi-
ções com as quais seriam desenvolvidas as atividades produtivas, de base agrícola, 
e conduzidas pelo capitão da aldeia ou da missão, observando que este “não terá 
lavoura própria”. Entretanto, abre uma brecha para que isso ocorra eventualmente 
e que poderá acontecer “se não fizer o seu trabalho antes dos índios” e pagando-
-lhes pelos trabalhos.

No seu delírio organizativo europeu, Vieira desconsiderava, ou esquecia, que 
a legislação deveria ser aplicada na região da Amazônia, onde as distâncias eram 
aliadas das contravenções e burlas e não reconheciam Câmara ou Lei:

271A correspondência do Padre Vieira foi editada em vida por ele próprio e sua publicação ocorreu 
de 1735. Esta carta é encontrada no segundo volume em letra tipográfica e ortografia da época, en-
tre as páginas 172-198, necessitando-se alterar a numeração de páginas para sua citação, optando-se 
pelo conjunto da carta,
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Para que não haja engano de alguma parte do que se há de dar a 
cada Índio, se fará por ordem da Câmara sem preço certo do que em 
prêmio do seu trabalho a cada índio se há de dispor pelo dia, semana, 
mês, ou ano (VIEIRA, 1735, p.172-198). 

A seguir, definia as obrigações dos índios, dos colonos brancos e das auto-
ridades:

Serão obrigados os índios a que façam suas próprias lavouras 
quando vierem a ser necessárias para seu sustento e para que 
lhes não faltem mantimentos em todo o tempo, não o gastando 
todo em empreitadas alheias. Assim como, serão iguais na dis-
tribuição dos índios com os moradores brancos que não ajudem 
mais a uns que a outros por respeitos particulares, para que se 
evitem queixas(VIEIRA, 1735, p.172 -198).

Definia, igualmente, as obrigações das autoridades: “e para que em tudo se 
guarde justiça, e igualdade, não ordenará o tal capitão coisa alguma das sobreditas, 
e das mais que tocam ao governo, sem conselho e parecer do religioso missionário, 
que na dita aldeia assistir” (VIEIRA, 1735, p. 172-198).

Desse modo, o parecer que Vieira dirigiu ao Conselho informal dos Minis-
tros portugueses, através do influente Duque de Cadaval, daria condições subjacen-
tes ao Regimento dos Índios, do final do século XVII, pelo qual se consolidavam 
normas e legislação, no início do mandato de João V, impostas aos colonos e índios. 
Com isso, ampliavam-se os conflitos entre os colonos e os religiosos, que enten-
diam ter uma missão salvacionista de protetores dos nativos, mas os abrigavam, em 
suas fazendas e outras propriedades produtivas, a fazer trabalhos similares aos dos 
escravos. Dessa forma, tornavam-se mais presentes nas fazendas dos jesuítas, onde 
a produção era da Ordem da Companhia de Jesus. Essa, certamente, foi uma das 
razões alegadas por Pombal para a expulsão dos padres.  

Essas contradições não cessaram com a legislação, nem reduziram as dispu-
tas pelo trabalho alheiro. A rigor, essa forma de produção, sem contribuição fiscal, 
irritava o Estado. Por outro lado, afastava cada vez mais os índios em direção à 
mata, evitando a colonização durante o início do século XVIII. Isso se exacerbou 
em função da produção de ouro e do crescimento da demanda por escravos nas 
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minas de Goiás e Mato Grosso, para onde eram levados muitos trabalhadores com-
pulsórios importados (escravos negros). 

O Regimento dos Índios, como se chamou ao documento, foi publicado em 
1722 e, como alegava seu organizador na introdução, pretendia apenas consolidar 
e ordenar a legislação até então vigente, no governo de D. João V, e assim estabe-
lecer o reordenamento legal, considerando-se resoluções e regimentos anteriores 
e outros instrumentos legais dispersos e ali reunidos, usados no trato dos nativos 
que viviam na Amazônia. Objetivamente, estava dirigido àquela região com o título 
“Regimento & Leis das Missões do Estado do Maranhão & Pará”272 e apresentava 
como justificativa ter sido o rei informado de haver conflitos e distúrbios entre 
os índios, religiosos e colonos, sendo necessário esse procedimento em face dos 
abusos273 cometidos por todas as partes. Dessa forma, através do documento, re-
criavam-se os aldeamentos, mantendo os nativos tutelados pelos jesuítas e outros 
religiosos, que os educavam para o trabalho na terra, como uma “forma de prote-
ção e salvação”.  

Esse salvacionismo cristão era reforçado pela ampliação “do poder da Com-
panhia”, que mantinha “não apenas o poder espiritual”, mas também o poder tem-
poral, como na lei anterior, explicitado como “o poder político e temporal”, in-
cluindo nessa atuação “a defesa do Estado e a Guerra justa nos Certões”. Portanto, 
criava a legislação, através do Regimento, duas procuradorias dos índios: em Belém, 
com seis índios presentes aos serviços, e em São Luiz, onde trabalhariam quatro 
índios na burocracia, especificados pela organização do serviço, havendo eleição 
entre os pares nativos e cuja supervisão era dos religiosos.  

Proibia-se a residência ou qualquer forma de moradia ou permanência de 
colonos, considerando que estes haviam feito danos aos índios. Caso fossem pegos 
alguns deles, seriam penalizados pelo governador e se houvesse reincidência, ha-
veria castigos diferentes por categoria social: “se peões seriam açoitados em praça 

272Lavre (1724). 
273Ainda no preâmbulo, a lei é justificada “mostrando a experiência que não tem sido bastante [...] 
para conseguir o intento dela, por ter a malícia inventado e descoberto novos modos para não se 
observar o disposto nela”.
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pública”, se nobres deveriam ser “degredados para a Angola por 05 anos” sem 
apelação (VIEIRA, 1735, p. 172-198). 

ALDEAMENTOS E MISSÕES NA REGIÃO DO RIO MADEIRA 

O Regimento dos Índios pouco ou nada melhoraria a colonização na região. 
Tratava-se de mero arranjo burocrático, sempre desrespeitado pelos colonos em 
função da distância entre a região do Rio Madeira e a Capital do Grão-Pará, Belém, 
e as estruturas de justiça colonial. Assim, expandia-se apenas o que poderia ser 
considerado ocupação e conquista iniciadas efetivamente no final do século XVII, 
com os jesuítas fazendo seu processo de catequização dos nativos naquela região.  

Na Amazônia do século XVII, a ocupação tinha como objetivo, como em 
outras partes das colônias portuguesas, obter serviçais que fizessem a exploração 
extrativista, gerando renda para os colonos e utilizando a mão de obra compulsória. 
Era paradoxal que, não tendo população metropolitana suficiente para as atividades 
econômicas, como era alegado, se propusesse a colonizar tão extensos territórios. 
Razão complementar estava associada à descapitalização dos colonos, cuja grande 
maioria migrava para buscar fortuna. Assim, na Amazônia não conseguiam impor-
tar escravos, como aconteceu no Nordeste, na empresa açucareira, e entendiam que 
não se prestavam ao trabalho extrativista. Em virtude disso, utilizavam os imensos 
rios para expandir as áreas de domínio, com objetivos de tornar a população nativa, 
além de colona, escrava. Vista por essa ótica, a ocupação construída com incipiente 
estrutura de meros arraiais ou fixando aldeamentos provisórios dentro da lógica 
do padroado era suficiente. Com o tempo, passou a exigir ampliação, por causa da 
legislação, restringindo o movimento dos nativos e proibindo colonos, militares e 
religiosos de viver junto dos índios.  

Grande parte da população que vivia no Vale do Rio Madeira, no início do 
século XVIII, podia ser identificada como índios. Seu número era decrescente pelas 
razões já expostas e relacionadas às condições de sua incorporação por meio de 
aculturação, tratos cruéis e escravização pelos colonizadores, julgando, com isso 
submeter os nativos como colonos e escravos.  Mas, a condição de incluí-los como 
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escravos, e esperando eficiência em face dos custos elevados para o processo de 
produção e transporte, não prosperou com a fuga dos mesmos para as florestas.  
Entretanto, alguns povos indígenas, de diferentes tribos e nações foram aldeados. 
Depois, foram reunidos em missões, até serem algumas delas transformadas em 
vilas, como a Missão de Trocano, que foi elevada à Vila de Borba, no baixo rio 
Madeira. 

O IBGE-cidades274, em seu portal, realça a transformação naquela vila havi-
da no período estudado:

Borba foi a primeira vila criada em território do Amazonas, ori-
ginou-se da Aldeia do Trocano. Havia sido fundado em 1728 
pelo jesuíta João Sampaio, um dos mais célebres religiosos nas 
conquistas do Rio Madeira. Em 03.03.1755 foi transformada 
por Carta Régia na Vila de Borba, sua instalação se deu em 
01.01.1756, como Vila de Borba Nova, contando com a presen-
ça de Mendonça Furtado, governador do Grão-Pará. Ali habita-
vam primitivamente a região ‘o perigoso índio Mura’.

No alto Rio Madeira, ou na região das cachoeiras, como era chamado naquele 
trecho, de fato, eram poucos os aldeamentos, missões e vilas estabelecidas desde a 
última década do século XVII, quando as notícias dos índios da região foram dispo-
nibilizadas pelos religiosos, e o século XIX, quando se encerrou o longo do tempo 
colonial. Para tal consideração, levaram-se em conta os textos citados no Dicionário 
Etno-histórico da Amazônia Colonial (PORRO, 2007). Tratando-se de colonização 
no seu sentido estrito, havia a povoação de Santo Antônio, entre Borba e a primeira 
cachoeira. Era pouco mais que um arraial de feição urbana, sendo desde o início um 
marco estabelecido no século XVIII. Houve ali, também, a tentativa de implantar 
São João do Crato, que não resultara satisfatória, no início do XIX. 

As fundações e refundações que ocorreram lembram a fênix mitológica, 
pois, desde o século XVII, permitiam construir e reconstruir aldeias, vilas e cidades 
das suas cinzas, apesar das condições físicas desfavoráveis, impostas pelo rio, com 
enchentes periódicas, cachoeiras que estabeleciam limites fáticos à movimentação 
de barcos e igarités como meio de transporte, do transporte de mercadorias do 

274Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2017.
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extrativismo e abastecimento, mas principalmente de pessoas – colonos, militares 
e religiosos. Evidentemente, os índios mantinham sua mobilidade, com canoas e 
balsas, como parte de sua cultura. 

Mas não é desprezível considerar o ambiente cujo o ataque de insetos por-
tadores de doenças era a marca mais visível, como informa Baena (2004, p. 331), 
tratando das dificuldades de instalar vilas e arraiais naquela região:  

vendo que todos os que para ali iam depois de 20 ou 30 dias de 
residência apareciam com o semblante desfigurado e uma cor 
lívida e hidrópica na epiderme do seu corpo que de ordinário 
eram atribulados de febres intermitentes que os destruíam com 
obstruções, hidropisias, inchaços, câmaras, diarreias de sangue, 
inflamações dos intestinos, do estômago e icterícia, sendo me-
nos frequentes as febres contínuas, agudas, biliosas e podres, 
escorbutos, erupções cutâneas e feridas ascosas, e acrescendo 
a tudo isto a esterilidade geral das mulheres, que estancava a 
propagação da espécie, propôs e obteve do General do Pará a 
mudança do sítio, o que ele para logo executou transplantando 
os que escaparam no Jamari à truculência de um clima inimigo 
da humanidade. 

Dentre os aldeamentos e lugares habitados, os mais conhecidos se locali-
zavam no baixo Rio Madeira ou próximo da sua foz, no Rio Amazonas. Ali se 
fixou Itaquatiara, que contava com alguns moradores que viviam na aldeia Trocano, 
depois vila de Borba, e a Vila de Santo Antônio. Nessa vila, fundada e refundada, 
a presença do padre João Sampaio foi referida desde o final do século XVII por 
diversos autores, principalmente missionários jesuítas. Graças àquele religioso, a 
política pombalina naqueles espaços seminais, próximos à barra do Rio Madeira, 
segundo Porro (2007), destacava-se na perspectiva da construção de missões re-
ligiosas. Com a política de Pombal, depois de 1750, alguns desses aldeamentos e 
missões foram transformados em vilas por iniciativa governamental275. 

Ocorriam, assim, dois processos de urbanização. O primeiro, com base no 
padroado, fazia a expansão territorial e dependia das atividades dos religiosos e mi-

275Para construir esta informação, o autor incorpora diversos textos, como cartas e outras publica-
ções de jesuítas desde o século XVII, mas fundamenta-se especialmente em Porro (2007, p. 113-
141), onde trata de aldeias e lugares.
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litares portugueses e com os quais se almejava um salvacionismo cristão, esperando 
a conversão dos nativos para a fé católica, praticada para salvar colonos e índios, 
como dizia o padre Antônio Vieira. O segundo estava baseado num processo clás-
sico de colonização, com a apropriação de terras aos índios pelo Estado Português 
onde se criavam as colônias, estabelecidas inicialmente como arraiais, transforma-
dos em povoações e depois em Vilas.  De qualquer maneira, para que se tenha ideia 
do contingente nativo que vivia na região do Rio Madeira, observa-se nos estudos 
de Porro (2007, p. 13-112)276 a relação de povos que viviam naquela região, bem 
como os lugares onde se fixavam os grandes contingentes populacionais indígenas 
no século XVIII, na lógica da colonização portuguesa. 

Reconhece aquele autor que a ilha dos Tupinambarana, como uma das mais 
relevantes por sua alongada existência, era conhecida desde o século XVII pelos 
portugueses. Ali viviam diversos povos depois transferidos para Serpa, ou Itaqua-
tiara, cujo contato inicial com colonizadores portugueses ocorreu em 1639, citado 
por Acuña (1641) relatando a expedição de Pedro Teixeira. Poucos anos depois, o 
Padre Vieira, então Provincial do Maranhão, fundou Itaquatiara entre 1651-55. Ali 
se encontrava a Missão dos Abacaxi e dos Tupinambarana.

Os índios Abacaxi constam no Dicionário de Porro (2007), citados pelo Je-
suíta João F. Bettendorff, em 1698, portanto no final do século XVII. Foram nova-
mente citados, em 1714, quando a população foi mencionada pelo padre Rodrigues 
como sendo os antigos Chichirinis. No início do XVIII, estavam parcialmente ca-
tequizados e passaram à missão dos Tupinambarana, que viviam ali há mais tempo, 
segundo o padre Jacinto Carvalho (1719). No século XIX, esses índios integravam 
a vila de Itacoatiara (PORRO, 2007, p. 13).

Iruri era o nome adotado por cinco grupos de língua não tupi que vivia no 
rio Aripuanã, afluente da margem direita do Rio Madeira, ao sul da ilha dos Tupi-
nambaranas. Junto a esse grupo existiam outros povos, como os Anhangatininga. 
Esses Iruri formavam um grupo com os Onicoré, os Aripuanã, os Suruy ou Tu-

276Para que se tenha ideia do contingente nativo que vivia na região do Rio Madeira, nos estudos de 
Porro (2007, p. 13-112) está a relação de povos que viviam naquela região, bem como os lugares (op. 
cit., p. 113-141) onde se fixavam os grandes contingentes populacionais indígenas no século XVIII, 
na lógica da colonização portuguesa.
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rory e os Paraparixana. Em 1714, foram citados pelo Padre Bartolomeu Rodrigues 
ocupando a margem direita do Rio Madeira. Em 1768, viviam com os Abacaxis 
em Itacoatiara, segundo José Monteiro de Noronha, em sua visita ao Amazonas 
(PORRO, 2007, p. 52). 

Os Andirá habitavam o rio do mesmo nome, em 1691, ao sul da Ilha de 
Tupinambarana, como afirma a crônica do padre Battendorff  (1698). Em 1714, 
citados pelo padre Bartolomeu Rodrigues, viviam na ilha dos Tupinambarana, na 
missão. Em 1738, foram transferidos para a nova aldeia dos Tupinambaranas, na 
margem esquerda do baixo Tapajós, depois chamada vila Boim, de acordo com o 
informe de Morais, em 1759 (PORRO, 2007, p. 17). 

Na ilha dos Tupinambarana, viviam outros povos, dentre os quais estavam 
os Apera, citados em 1639 por Acuña (1641). Ali também habitavam os Apacui-
tara, citados em 1662, que eram “vizinhos e sujeitos” dos índios que davam nome 
à ilha, como informou Heriarte naquele ano. Também os Arara, do Rio Madeira, 
habitavam a região em 1697, quando tiveram um contingente descido desde o rio 
dos Abacaxi para Gurupatuba e dali para Belém (Guamá), pelos frades da Piedade, 
conforme Bettendorff  (1719). 

Em 1714, segundo Bartolomeu Rodrigues, os Capiurematia viviam na ilha, 
na aldeia construída sob a orientação dos jesuítas. Em 1718, havia ocorrido o des-
cimento dos Araguari para a aldeia dos Abacaxis, conduzidos pelo Padre João Sam-
paio, conforme o padre Manuel de Seixas. Outro povo vivendo ali eram os Brauará 
(1768) (PORRO, 2007, p. 17). 

No médio Madeira viviam os índios Juma; segundo Porro (2007, p. 56), eram 
índios de corso, em 1703, como informou Pimentel. Entretanto, com o levante dos 
Mura, e certamente a aproximação dos colonizadores, passaram para outra região 
mais ao norte, conforme a notificação de 1768 de Noronha. Nessa região, os Mura 
eram um povo temido. Nas cartas do padre Bartolomeu Rodrigues ao Padre Jacinto 
de Carvalho de 1714, havia informe sobre esse povo percorrendo o Rio Madeira. 
Em 1757, eram um povo nômade e guerreiro, com grande habilidade no uso de 
arco com 12 palmos, que manejavam com o uso dos pés, segundo o padre João 
Daniel. Em 1768, foram mencionados próximos à barra do Jamari. 
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No alto Madeira viviam os Camarateri, mencionados pelo padre Bartolomeu 
Rodrigues, que informou também sobre a habilidade e localização dos Caripunas; 
vivendo na margem esquerda do Rio Madeira, próximos à sexta cachoeira, fabri-
cavam pequeno artesanato e abasteciam outros povos com banquetas e ícones en-
talhados, segundo Acuña. Em 1714, foram mencionados pelo padre Bartolomeu 
Rodrigues ainda na sexta cachoeira. Ali viviam, abaixo dos Caripuna, os Pama, ci-
tados na carta do padre Rodrigues em 1714, mantendo-se até a visita de Noronha 
em 1768.

Por esse panorama, era possível entender que, apesar de viverem ao longo 
de todo o Rio Madeira, nas suas margens e ilhas, havia certa concentração em al-
guns locais onde se constituíram as missões e vilas. Dessa forma, considerando-se 
a foz do rio, havia a ilha dos Tupinambarana, onde habitavam diferentes tribos e 
povos. Com a fundação de Serpa e depois Itaquatiara, parte da população foi sendo 
transferida para aqueles núcleos. Da mesma forma, no baixo Rio Madeira, a vila de 
Borba era referência para diversas populações nativas e, no médio rio, verificou-se 
que desde 1703 habitavam ali algumas tribos e que povos como os Mura viviam 
no seu curso, fazendo suas práticas. Já no alto Madeira, na região das cachoeiras, 
alguns povos viviam próximos a elas. Há referências de nativos Pama participando 
na construção da Vila de Balsemão, próximo à cachoeira Jirau. Entretanto, houve 
revoltas contra as condições às quais foram submetidos. Ao longo do rio, muitas 
tribos e índios isolados auxiliavam na sirga dos barcos que necessitavam de apoio 
para transpor as cachoeira e corredeiras com vista às gratificações possíveis.  

ECONOMIA DO GRÃO-PARÁ

Ultrapassada a ocupação inicial, quando se faziam derrubadas e abertura de 
grandes áreas estabelecendo um relativo domínio dos nativos por via cultural, a 
ação colonizadora passou a se concentrar nas regiões onde havia melhores condi-
ções de serem praticadas as atividades econômicas com regularidade e por onde se 
pudessem escoar as mercadorias produzidas pelo extrativismo, e eventual agricul-
tura, pois o mercado local era muito restrito, o que se apresentava como problema 
histórico, em decorrência da falta de consumidores.
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Vale lembrar que o plantio de plantas destinadas ao extrativismo foi defendi-
do desde o século XVIII, principalmente pelo padre João Daniel, que enfatizava a 
produtividade especialmente do cacau, certamente, o método que levou à queda da 
atividade da borracha no século XX, com a opção mundial da produção da Malásia, 
em detrimento da borracha nativa produzida na Amazônia.  

A região de Belém iniciou sua a colonização contando com os produtos do 
extrativismo justificando a atividade econômica e a fixação. Em função do abasteci-
mento, desenvolveu-se uma agricultura de abastecimento com culturas anuais. As-
sim, ambos os processos de produção eram complementares desde o século XVII. 
A partir do século XVIII, iniciava-se o plantio de algumas espécies anteriormente 
extraídas e que passaram a ser destinadas à exportação. Para tanto, associava-se 
a existência do porto que permitia exportar para a metrópole, dentro da lógica 
mercantil. Assim, na região da foz do Rio Amazonas, a colonização ocorreu em 
terrenos de terra firme e também em ilhas, como a de Marajó, onde havia pecuária. 

Apresentando sua História Econômica da Amazônia, Roberto Santos (1980) faz 
referência ao Padre João Daniel, cuja obra escrita desde 1710, portanto no início do 
século XVIII, discutia a necessidade de alterar os métodos de produção, reduzindo 
a atividade extrativista e introduzindo ações produtivas agropecuárias com adequa-
do ciclo, acreditando que haveria crescimento da produção realizando-se plantios e 
colheitas sistematizados de cacau, algodão, cana de açúcar e outras culturas perenes 
ou semiperenes. 

A essa produção adicionavam-se arroz e milho, portanto anuais, e que seria 
orientada pelos jesuítas, que atuavam nesse mister desde o século anterior, especial-
mente aqueles que catequizavam os nativos nos rios da bacia do Tocantins e na ilha 
de Marajó, fixando as atividades produtivas e rotineiras. Nas regiões distantes onde 
se encontrava o Rio Madeira277, essas iniciativas eram praticamente impossíveis, 
dada a distância e as ações dos “índios brabos”.

277No relato feito da expedição de Palheta em 1723, conta o escrivão que a frota estacionou às mar-
gens do Rio Madeira, aguardando abastecimento de uma galeota que retornou a Belém em busca de 
abastecimento (FERREIRA, 2005).
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As relações entre jesuítas e nativos haviam se iniciado no final do século 
XVII, procurando os primeiros fixar os índios em aldeamentos; sua catequese evo-
luiu para as missões, onde procuravam estimular esses processos produtivos aos 
quais se referia o Padre citado por Santos (1980). Provavelmente, esse processo se 
iniciara com o jesuíta João Sampaio, que vivia na região entre a ilha dos Tupinam-
barana e as cachoeiras, onde também prestava socorro às expedições e comitivas 
comerciais, como aconteceu com Francisco Palheta em 1723. 

Na chamada região dinâmica, onde havia sido fundada Belém, havia o porto 
no qual se atendia toda a região da Amazônia. Entretanto, estava em local inade-
quado, pois o acesso a ele implicava fretes altíssimos, fosse pelos pequenos volumes 
a serem transportados, fosse pelas dificuldades de aportarem barcos com destino 
à Europa ou EUA. Preferiam, pois, os comerciantes que atuavam com comércio 
exterior e mercadorias similares às produzidas na Amazônia utilizar os portos de 
Recife e Salvador, onde as mercadorias semelhantes eram produzidas com preço fi-
nal bem menor. Isso agravava a economia regional de Belém, já que as mercadorias 
produzidas pela agricultura e coleta se perdiam, em função da longa estocagem nos 
cais do porto em condições inadequadas ‒ sujeira, umidade e bolor ‒ aumentando 
os prejuízos dos exportadores.  

 O cacau, que se apresentava como principal produto extraído à época, no 
início do período do século XVIII, era um fruto colhido em toda a Amazônia e 
com consumo crescente na Europa. Destacavam-se os ingleses e os colonos daque-
la origem que haviam iniciado a produção de chocolate, bem como os de outros 
países, como da Suíça, envolvidos na Revolução Industrial desenvolvida no Conti-
nente Europeu, que buscavam soluções na exportação de seus produtos associadas 
ao cacau, como no caso da Suíça, o leite. 

Nas regiões de colonização espanhola, a produção também era realizada, 
especialmente na Venezuela. Ali, as exportações, em 1720, contavam 80 mil arrobas 
e no final do século XVIII alcançaram 275 mil arrobas. Na Amazônia brasileira, os 
portos de Belém e São Luiz exportavam, em 1730, pouco mais de 28 mil arrobas e 
no final do século, próximo de 164 mil arrobas (SANTOS, 1980, p. 16).
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Essa produção na Amazônia, como se viu, recebia orientação e amparo dos 
religiosos que se dedicavam também à educação e, invariavelmente, à saúde daquela 
população, sendo a produção realizada pelos missionários e índios nas áreas das 
missões, e pelos colonos, nas terras apropriadas nas conquistas. Entretanto, com a 
expulsão dos jesuítas em 1759, houve mudanças significativas, com alguma redução 
da produção de mercadorias extrativistas, como cacau. 

Associava-se à desorganização da produção a pequena população em toda 
a Amazônia no início do século XIX. Em 1800, a estimativa indicava em torno de 
90.000 habitantes para ocupar a imensa região, sendo os interesses diversos e en-
volvidos com a produção de riquezas de toda a sorte e com logística carente, que 
utilizava apenas os rios como via de transporte. Na década seguinte, 1810, a vinda 
da família real para o Rio de Janeiro propiciou diversos eventos que causaram me-
lhorias, apesar das restrições da política de natureza liberal imposta, e um contínuo 
crescimento populacional na região, em torno de 20% naquela década.. 

Assim, o século que antecedeu ao boom da economia amazônica, propiciado 
pela borracha vulcanizada, apresentou um contido movimento populacional devi-
do, possivelmente, à política relacionada aos índios, que continuavam em fuga ou 
sendo exterminados, mas, principais naquela região que os mantinha atavicamente 
presos em espaços determinados, especialmente nos aldeamentos, transformados 
em vilas artificiais no período de Pombal. 

ABASTECIMENTO PARA VILA BELA: O TRANSPORTE PELO MA-
DEIRA

Desde a descoberta da rota entre as minas do Guaporé e o Rio Madeira, em 
1742, ocorreram poucas viagens entre as capitais de Mato Grosso e Grão-Pará visando 
ao abastecimento das Minas de Mato Grosso, em função das proibições desde 1733. 
Também era restrito o transporte de pessoas de todas as posições sociais, que vinham 
ou voltavam da colônia mato-grossense. Segundo Lapa (1973), a razão principal estava 
no edito de 33, ou, por outro lado, no temor que Portugal tinha de uma invasão aos seus 
domínios pelo Oeste, vindo do Peru, por isso restringia aqueles acessos fronteiriços.   
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Nos Anais de Vila Bela que tratavam anualmente do assunto, identificaram-se 
desde 1742 a 1752, quando a Vila foi instalada pelo Capitão General, apenas três cargas 
chegadas ao porto da Vila. A primeira registrada naquele documento ocorreu em 1747, 
portanto cinco anos após a saída de Manoel Felix de Lima, cuja aventura também fora 
registrada na história daquela região. O registro revela que “o rio [Guaporé] era conhe-
cido dos portugueses, pescadores e sertanistas destas minas tratando e comunicando 
com os padres missionários das Índias de Espanha” (AMADO; ANZAI, 2006, p. 46). 
Ou seja, fazia-se ainda sua exploração, extraindo-se pescado que era salgado ou seco; 
isto significa que se mantinha a importação de sal pela via tradicional, considerando o 
Jauru, Paraguai, Tietê, São Paulo.

A questão do pescado, enfatizada no texto, parece relacionada não apenas ao fato 
em si de abastecimento, mas também à Instrução dada pela rainha, no parágrafo 14, de 
19 de janeiro de 1749, a Rolin de Moura, “para que estimulasse a navegação e pesca do 
Guaporé, ao mesmo tempo em que não se devia descuidar da comunicação fluvial entre 
as duas capitanias, ainda interditadas” (LAPA, 1973, p. 28). 

Não consta registro de embarcações aportadas na região até 10 de julho de 1749, 
quando chegou ao Guaporé, vindo do Pará o comerciante João de Souza Azevedo, 
com mercadorias. Esse comerciante era conhecido por seu trabalho de abastecimento 
de sal e outras mercadorias nos sertões de Mato Grosso e Cuiabá, principalmente na 
região do Arinos, desde 1744-5, vindo de Araritaguaba, nas margens do Tietê. Mas será 
grande empreendedor quando, possuidor de grande negócio na região, será financiado 
pela Companhia do Grão-Pará e Maranhão, a partir de 1757.

No ano de 1750, chegou uma expedição de escolta que vinha do Pará, com 
ordens reais para mapear a região, em especial, a rota entre Belém e as Minas do 
Guaporé. As ordens vinham reforçadas pelas instruções do Governador do Grão-
-Pará pressionado por autoridades metropolitanas. A frota era comandada pelo 
próprio secretário do governador, José Gonsalves da Fonseca, e comandava a tropa 
o sargento-mor Luiz Fernando Machado, trazendo como guia José Leme do Prado, 
que saíra há algum tempo daqueles arraiais (AMADO; ANZAI, 2006, p. 49).

Em março de 1752, aportou na vila uma carga vinda do Pará com “fazenda 
seca, molhados, sal, ferragem”, conduzida por pessoas que haviam saído daquela 
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região em 1750. Tratava-se “da 3ª carga que vinha do Pará e da 1ª que aportou na 
Vila” (AMADO; ANZAI, 2006, p. 51). Assim, até aquele ano o abastecimento foi 
realizado por transporte terrestre em alguns trechos, e navegando em outros, mas 
a prioridade ainda se mantinha pela região tradicional da bacia do Prata, ou pela re-
gião do Cuiabá, onde a decadência da extração mineral exigia a evasão populacional 
e o crescimentos da atividade comercial para aqueles sertões. Já em 1754, no início 
das águas – outubro a março – chegaram ao “porto desta Vila [...] canoas de negó-
cio do Pará para onde tinha ido em abril 1751” (AMADO; ANZAI, 2006, p. 54), 
associando-se neste evento com alguns antigos moradores. Isso possibilitava dizer 
que a fundação da capital, a burocracia e a tropas viviam naquela região e aumenta-
ram a população, exigindo uma rota comercial que abastecesse a Vila.

A partir de 1754, passou a ser discutida a Companhia do Grão-Pará, em 
Lisboa,  implantada em 1757, que deveria suprir a região com “escravos e outras 
mercadorias”, contando com financiamento privado e subsídios públicos para tal. 

O DIRETÓRIO DOS ÍNDIOS

Ao assumir, Sebastião José de Carvalho e Mello, em 1750, tinha como ob-
jetivo e determinação organizar, ou antes, reorganizar as finanças portuguesas. Se-
ria considerado um mercantilista tardio, um déspota esclarecido, interpretando em 
Portugal algumas das políticas dos pensadores franceses e ingleses que acumularam 
riquezas para seus países e antecederam a política liberal. Assim, tentava Pombal, 
com o Diretório, estruturar a colônia, mas também aumentar a arrecadação. En-
tretanto, depois dessa norma que se preocupava apenas com a Amazônia, a revolta 
dos nativos foi tratada a “ferro e fogo” e transformava a liberdade dos índios em 
uma camisa de força. Com isso, como diriam os Anais escritos no vale do Guaporé, 
a partir de 1759, houve mudanças na relação entre índios e colonos, especialmente 
com os homens do sertão:  

a autoridade com que os sertanistas faziam essas conquistas era 
a cobiça. O método ou leis que seguiam eram desumanidade, 
porque, abeirando as rancharias em que viviam os bárbaros, aca-
bavam nas bocas de fogo todos que naturalmente pegam em 
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arcos para sua defesa. Metiam-se os rendidos em correntes ou 
gargantilheiras. Depois se repartiam pelos conquistadores, que 
os remetiam para novas povoações em contrato de vendas. A 
essas ações tão injustas acompanhavam atrocidades inauditas e 
indignas (...) (AMADO; ANZAI, 2006, p. 75).

Com a fixação dos limites pelo Tratado de Madrid, definira-se o espaço de 
colonização português na América, sempre contestado pela rainha espanhola e pe-
las populações assentadas no sul do Brasil. Entretanto, em 1777, com o Tratado de 
Santo Idelfonso, consolidavam-se os limites do século XVIII, permitindo a urba-
nização.  

Em 1757, foi baixado o Diretório dos Índios, no governo de Pombal, fixando 
as condições de vida nos aldeamentos e sua transformação em vilas na Amazônia, 
incluindo duas delas no Rio Madeira (São Miguel e Balsemão). Apresentado como 
legislação, mantinha a inspiração da lei anterior, o Regimento, e a experiência de 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, obtida quando vivera na Amazônia como 
demarcador de terras e governador da capitania, principalmente na região do Rio 
Negro. Ali, seria criada a Capitania do mesmo nome, São José do Rio Negro, em 
louvor a São José, que pouco diferia no tratamento imposto aos índios, limitando-
-os aos aldeamentos e missões e aprofundando algumas condições de urbanização 
e organização em relação aos documentos baixados por D. João V, em 1722. 

Mas, em função do Tratado de Madrid, de 1750, vigente e discutido pelas 
autoridades espanholas considerando o mapa das Cortes, criou-se aquela legislação 
específica e complementar que transformava os aldeamentos em vilas, utilizando a 
ideia do uti possidetis, com a perspectiva de criar uma efetiva rede urbana na Amazô-
nia, como se fosse um grande plano.

COMPANHIA DO GRÃO-PARÁ E MARANHÃO 

No período colonial, as Companhias Mercantis, aqui entendidas aquelas que ti-
nham o objetivo de desenvolvimento, foram uma forma de intervenção governamen-
tal na atividade econômica, considerando-se aspectos do modelo colonial-mercantil 
e, normalmente, tratadas como meras estruturas comerciais, eventualmente realçadas 
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com transporte de mercadoria semovente da África, como era entendido o escravo na 
escrituração fiscal daquele período. A mais conhecida dentre elas, na região norte do 
Brasil, foi a Companhia Mercantil do Grão-Pará e Maranhão. Nelas, a colonização esta-
va impregnada de custos da crueldade que nesse processo representavam as mortes de 
escravos na travessia do Atlântico, ou nas revoltas destes seres humanos contra castigos 
impostos nas insurreições e, eventualmente, pelas condições de viagem naqueles barcos, 
verdadeiras tumbas flutuantes.   

Merece observação o texto de Reis (1985, p. 320) informando que, a propósito 
das Companhias de Desenvolvimento e Colonização, por volta de 1587, o governo de 
Felipe II teve iniciativa de intervir nas colônias para exigir 

competência de promover o desenvolvimento e a defesa dos 
territórios sob a alçada de Portugal [...] oferecendo resistência 
aos holandeses, franceses e ingleses que se lançavam sobre eles 
no desejo de criar os seus patrimônios ultramarinos.

Na verdade, o que se extrai dessa legislação seria seu potencial de possibilidades 
em afirmar que “as companhias [mercantis] de comércio e colonizações tomavam cor-
po na Europa”. É dizer que se expandiam como empresas de desenvolvimento cuja 
finalidade era povoar as regiões. Acompanhando o raciocínio do autor, os governantes, 
para justificá-las e buscar apoio na iniciativa privada, alegavam, como alegam, falta de 
recursos para promover políticas adequadas que a situação exigia e que essas compa-
nhias garantiriam

os recursos materiais dos próprios governos das potências que 
disputavam aos espanhóis e portugueses o senhorio dos ma-
res e do trato das especiarias do Oriente e do chamado Novo 
Mundo, não escondendo por fim o propósito de apossar-se dos 
territórios que eles haviam encoberto (sic) e estavam exploran-
do, que, utilizando os capitais privados, ou, capitais privados e 
governamentais em conjunto fosse possível vencer resistências 
internas e externas, constituindo os fundos necessários ao em-
preendimento mercantil e colonial” (REIS, 1985, p. 320).

E conclui: “as companhias pareciam uma solução perfeita” para promover a 
colonização das regiões distantes e necessitando recursos para os investimentos. Essas 
empresas criadas dispunham de recursos vultosos e os governantes ibéricos sabiam 
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disso, em função das experiências durante os séculos XVI e XVII. Além disso, os em-
preendimentos os exigiam, em consequência dos resultados desanimadores, no caso 
português, nas Capitanias hereditárias e depois nos Governos Gerais no Brasil, onde as 
despesas para a Coroa haviam sido grandes. 

A companhia era, a rigor, uma organização de desenvolvimento para a região do 
Grão-Pará, como se pode depreender de seu estatuto de criação. Mas também ficara au-
torizada a fazer navegação e transporte de escravos, considerando a colonização, mes-
mo que esses trabalhadores fossem atuar em Mato Grosso e o Rio Madeira fosse uma 
via de passagem. Tratava-se de uma empresa organizada em Lisboa e seus estatutos, 
apresentados como um documento de orientação geral chamado Instituição da Com-
panhia Geral do Grão-Pará, tinham um caráter autoritário e leis exclusivas, eximindo-a 
da justiça comum, ficando abaixo apenas do rei.

As novas experiências que se faziam com empresas mercantis, realizadas pelos 
ingleses em empreendimentos na Rússia, na Guiné e Senegal, criando a Companhia 
das Índias Ocidentais haviam sido exitosas. O governo britânico quando iniciou o em-
preendimento visava a futuras expansões que se pretendiam Imperiais e estavam muito 
próximas daqueles elementos dos quais dispunham as Companhias: liberdade de inter-
venção e meios para realizá-la. Também ocorreram com os franceses, entre 1598 e 1789, 
com resultados menos alvissareiros, e questionáveis, assim como as dos holandeses de 
1602-1621, com objetivos semelhantes, que juntavam a experiência da intervenção mi-
litar na economia do nordeste brasileiro que produzira a expansão territorial no caso 
batavo, principalmente no Oriente, onde conquistou diversas praças aos portugueses.

Segundo Miriam Ellis, em uma hipótese de trabalho, tratando de contrata-
dores e comerciantes do passado colonial no Brasil (1982, p. 99), dizia serem as 
Companhias de Comércio e Colonização

os representantes da classe mercantil da metrópole [que], me-
diante especial concessão ou privilégio chegaram a manter 
exclusividade de produção ou aquisição de produtos quer me-
tropolitanos quer coloniais para vendê-los ou na colônia ou na 
Metrópole ou alhures como sal, sabão, azeite, vinho, aguarden-
te, pau brasil, tabaco, óleo de baleia, couros e outros. Desse fato, 
decorriam controle de preços de produção e de mercado com 
a finalidade dos lucros de monopólio – caso do diamante – e 
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o controle das vendas nas colônias a preços monopolistas – e 
o caso do sal e do sabão cujo consumo foi imposto no Brasil. 

As companhias ou seus projetos, criados pelo governo português no século 
XVIII, principalmente após 1750, tiveram resultados diferentes. Segundo Falcon 
(1982, p. 470), a primeira das companhias criadas (Companhia Mercantil) estava 
relacionada com o Oriente e era uma velha aspiração do governo português: “man-
ter o comércio do Oriente e salvar o Estado da Índia”. A segunda, a do Grão-Pará 
e Maranhão, foi criada em 1755, e sua função ia muito além da mera companhia 
mercantil, comercial. Era uma espécie de Companhia de desenvolvimento e con-
tou com grandes transferências de recursos do Estado para a iniciativa privada; a 
terceira dizia respeito à “Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba”. Todas elas, 
segundo Pombal, justificadas como uma tentativa de superar o abandono, o atraso, 
ou as dificuldades econômicas daquelas regiões (FALCON, 1982, p. 470-471).

Assim, entendeu o Ministro de D. José I ao empreender a ideia tomada a 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado278, da Cia de Desenvolvimento Mercan-
til associada a do Diretório dos Índios, que poderia ser com uma única ideia que 
evitava os religiosos jesuítas nos negócios do reino Havia para tal uma conjuntura 
favorável para a implantação considerando os objetivos da Companhia na região 
norte da Colônia, onde as condições de colonização haviam levado aquela área 
a uma pobreza aflitiva em todos os setores da vida que derivava da luta entre os 
missionários que promoviam a expansão territorial e os moradores pela posse dos 
índios’, como mão de obra escrava indispensável ao cultivo da terra e à extração 
vegetal (DIAS, 1968).

Mas, a situação não havia sido melhor, por muitos anos na metrópole. Ao discutir 
sobre os antecedentes do Tratado de Madrid, Cortesão (1945) mostra um diagnostico 
que antecedeu ao governo Pombal, de superação de uma crise que havia deixado marcas 
em Portugal bastante definidas. Acreditava que tiveram origem na Restauração de 1640 
e nas guerras que se sucederam para manter o vasto Império até Utrecht (1713), pois os 
encargos e obrigações haviam aumentado em muito. Faltava a Portugal uma indústria, 

278Fora governador do Grão-Pará e representante português na Comissão encarregada da demarca-
ção do Tratado de Madrid, sendo, portanto, conhecedor da região.
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uma atividade própria que alimentasse as suas necessidades e as de suas províncias ultra-
marinas. Faltava preparação para um grande comércio e, portanto, uma grande e forte 
burguesia, como ocorria na Inglaterra e França. Assim, entendeu Cortesão (1945, p. 46) 
que estava Portugal “desequilibrado de organização social e tributária das indústrias 
estrangeiras e caminhava para um absolutismo invertebrado, sem ossatura burguesa e 
sem comércio marítimo” e para a redução de sua soberania.  

Além desse quadro socioeconômico, tinha o reino associado os problemas com 
os religiosos com seus projetos próprios. Assim, a Companhia associada ao Diretório 
dos Índios permitia enfrentar os padres que “investiam contra o patrimônio da coroa” e 
poderiam acatar as demandas dos colonos da região do Rio Amazonas. Estes, em 1754, 
encaminharam uma representação pedindo a criação de uma Companhia de comércio 
que pudesse “cultivar o comércio, fertilizando ao mesmo tempo, por exemplo, a agricul-
tura e a povoação que nele acham em tanta decadência” (REIS, 1994, p. 51).

Mas, Pombal foi além; não autorizou apenas a simples Companhia de Comér-
cio como queriam os colonos. Criava com ela uma entidade autárquica, incumbida da 
ordem política, visando estabelecer a cobertura militar que defasava o patrimônio ul-
tramarino da coroa, ou seja, criava uma defesa dos territórios da coroa279. Priorizava a 
Companhia alguns aspectos da representação para que a Companhia pudesse conduzir 
a transição histórica da economia patrimonialista para uma economia moderna, enten-
dida como capitalista-mercantil e na qual o Estado se associava aos capitais privados. 
Apostava no empreendimento destinado à defesa e valorização da terra descoberta que 
reclamava segurança e trabalho multiplicador de riquezas sociais (DIAS, 1968, p. 3).

O estatuto aprovado por mero alvará real, tramitado em apenas um dia, permi-
tindo deduzir-se que preparado com o conhecimento real, a Companhia apresenta-
va uma forma sui generis de contrato social, em um estatuto que embaralhava gestão e 
projeto, mas, de maneira direta solicitava bens e propriedades do governo português, 
cuja transferência ocorreu com diversos imóveis e equipamentos urbanos e navais para 
iniciar as operações sendo transferidos.  

Era uma transferência sumária dos bens públicos para a iniciativa privada!

279Seria ela responsável pela fundação do presídio de Nossa Senhora da Conceição e Forte Bragan-
ça, na segunda metade do século XVIII.
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Dessa forma, após apresentar a estrutura administrativa, na página seis do Esta-
tuto, requeriam os fundadores, a liberação de casas e armazéns no Rocio para suas ins-
talações. Pediam que se liberassem lugares onde seriam instalados estaleiros, armazéns 
e estâncias e onde poderiam ser fabricados navios mercantes e de guerra, no reino, nas 
ilhas do Atlântico, nas capitanias do Grão-Pará e Maranhão. Requeriam também a do-
ação de 2 fragatas de guerra, uma com 30 peças e outra com 40 a 50 peças de artilharia 
para comboio, além de, naturalmente, o comércio exclusivo do Grão-Pará e Maranhão. 

Do empreendimento participavam, além de Pombal, o próprio rei (DIAS, 1968), 
comerciantes da Amazônia e do Rio Madeira, como o Sargento-mor João de Souza 
Azevedo, um qualificado sertanista280, como era considerado pela coroa, proprietários 
de escravos africanos, com quem navegava e comercializava sal e fazendas em Mato 
Grosso e Pará, trazendo-as de São Paulo. Depois de alguns anos nesse tráfico, instalou 
uma sede de seu comércio em Borba, nas margens do Rio Madeira. Contando com 
grande riqueza, associou-se à Companhia do Grão-Pará como acionista fundador com 
10 ações adquiridas, que passaram a seus filhos.  

Tendo iniciado a construção de uma fábrica de anil, em 1753, “solicitou privi-
légios e concessão de terras devolutas e exclusividade, por dez anos, na fabricação de 
anil”; embora houvesse várias outras unidades operando e que produziam o corante no 
Pará, mesmo assim, foi-lhe recomendada a concessão, mas, não poderia fazer descimen-
tos de índios que pleiteou (LAPA, 1973; REIS, 1940). Ao ser liquidada a companhia, 
esse sócio devia grande importância, mas como teve diversos trabalhos no sertão, 
foram-lhe concedidas, mesmo assim, terras na região de Campinas (LAPA, 1973).

280Segundo Lapa (1973, p. 25), esse paulista teria oferecido suas memórias sobre os limites do Bra-
sil, isto é, seu conhecimento das regiões onde as terras da coroa espanhola eram fronteiriças às de 
Portugal, quando se preparava o Tratado de Madrid.
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CAPÍTULO 8
A AMAZÔNIA E CONQUISTAS DIPLOMÁTICAS: 

DE UTRECHT A ROBORÉ

A região estratégica do Rio Madeira apresentava-se no século XVIII como 
um território sujeito às condições negociadas pela metrópole portuguesa no perío-
do colonial, após o Tratado de Tordesilhas, antes mesmo dos descobrimentos. Sua 
situação era então similar à da Colônia do Santíssimo Sacramento, no extremo sul 
das colônias portuguesas da América do Sul, cuja permuta permitiu aos portugue-
ses garantir sua fixação e colonização no Oeste, então espanhol. Ambas as regiões 
foram envoltas nos conflitos havidos naquele período, sendo objeto de protago-
nismo e negociações, criando e auxiliando a estabelecer novas regiões fronteiriças. 
Nesse espaço lindeiro, ainda condicionado às imposições e políticas metropolitanas 
emanadas dos reinos e neles processadas, consolidava-se o conceito de Estado, mas 
ainda não bem definido281. 

As condições históricas na fronteira, como no caso as do Guaporé, Mamoré 
e Madeira, eram de eterna tensão. Mesmo diante da improvável invasão espanho-
la na colônia, havia insegurança determinada por uma geografia sem demarcação, 
dificuldade representada pelas exuberantes matas e desérticos planaltos da Cor-
dilheira que se prestavam a barrar invasões. Mas, sem dúvida, faltava um tratado 
mais consequente e que afinal ficou evidente nas circunstâncias nas quais ocorreu a 
tentativa de invasão espanhola além do Rio Guaporé, no governo de João Câmara, 
em 1767282.

A dinâmica das relações internacionais entre as metrópoles europeias no fi-
nal do século XVII havia se alterado consideravelmente em relação à do período 
anterior, quando era regulada pelos Papas. A nova conjuntura apresentada em Utre-
cht criva o chamado Império Marítimo Português, uma dependência relacionada à 
281O conceito de Estado moderno ocorre apenas no século XIX, pois, dependia da incorporação 
ao capitalismo ainda prévio e mercantil. À época, entendido, portanto, como parte de um projeto 
de desenvolvimento periférico e contingenciado pelas dificuldades e, assim, colonial, com políticas 
contrariadas por índios revoltados e colonos cobiçosos. 
282Reis (s/d), tratando do tema, informa que a marcha deixou os espanhóis de tal maneira prostra-
dos, que os infantes chegaram ao Forte da Conceição exaustos, desistindo da luta e da conquista.
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expansão de novos players internacionais que passaram a atuar no cenário mundial 
e apresentavam internamente mudanças sócio-políticas e, consequentemente, eco-
nômicas. Os países ibéricos ficavam, desse modo, vinculados às novas potências, 
como a Inglaterra, no caso de Portugal, e a França, no caso da Espanha, mesmo 
mantendo-se sob um regime conservador e absolutista.   

Nesse aspecto, a Revolução Gloriosa Inglesa e a união de coroas entre a In-
glaterra e os Países Baixos haviam colocado por terra o absolutismo real e ampliado 
o poder burguês naqueles países. Estabeleciam e criava nova forma de poder sob a 
nova autoridade o parlamento alterando as condições do absolutismo, dando voz e 
autoridade aos membros da burguesia, proprietários rurais da mesma origem, rela-
tivizando o poder real e aristocrático. Desse modo, liderando essa ideia, o poderio 
naval anglo-holandês passou a impor novas situações, como acordos comerciais e 
tratados de natureza burguesa, antes palacianos e aristocratas.    

No início do século XVII, havia sido alterado o quadro colonial desde a 
descoberta do Novo Mundo. Ascenderam novas potências marítimas, consideran-
do como tais os Países Baixos e Grã-Bretanha, além da França, cujas ampliações 
territoriais ocorriam sobre os domínios coloniais portugueses e espanhóis na Ásia 
e, no caso português, especialmente nas Índias Orientais. Na Europa, a Áustria se 
expandia sobre os territórios dos vizinhos, assim como sobre outras nações do 
velho continente.

Das colônias ibéricas, desde o século XV, originaram-se mercadorias comer-
cializadas na Europa, onde eram tratadas como matérias-primas e alimentos para 
a Revolução Industrial em marcha. Portugal, durante o século XVII, havia perdido 
grande parte de seu espaço internacional comerciante de especiarias, mas aumenta-
va seu potencial coletor extrativista nas novas regiões, na Amazônia e no Vice-reino 
do Brasil com novos produtos. 

Entendeu Cortesão (1945) ter sido no período da Restauração e na Guerra 
da sucessão espanhola que a sucedeu, e que Portugal se envolveu no século XVII, 
arrastando suas colônias, que o país passou as maiores dificuldades. Sempre fustiga-
das pelas companhias holandesas, corsários franceses e piratas ingleses, as colônias 
do Brasil foram invadidas e saqueadas.  Inferiorizado na guerra que lhe faziam os 
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batavos, ingleses e franceses, Portugal acabou entregando praças estratégicas, onde 
mantinha pouco mais que arraiais e feitorias como domínio. Durante o governo es-
panhol, e mesmo posteriormente a isso, agravou-se a situação colonial portuguesa, 
até os anos de 1654, quando conseguiu negociar o fim da Guerra da Restauração. 

O tormento dessa Guerra no pequeno reino continuou com os Tratados Co-
merciais com a Inglaterra que, no mínimo, dificultavam-lhe o comércio e o obriga-
vam a importar mercadorias elaboradas por indústrias nascentes, dificultando a sua 
industrialização. Desde o Ato de Navegação, de 1651, no consulado de Cromwell, 
o governo inglês olhava com desconfiança para aqueles negociantes portugueses 
pouco afeitos a novas regras. Impunha-lhes tratados com os quais conseguia man-
ter-se à tona, embora com emblemas de análise de incompetência da burocracia 
portuguesa, como no caso do (in)consequente Tratado de Methuen, de 1703. Por 
ele, havia ficado sujeito o governo português a uma “obra prima de hipócrita tra-
paça”, como a ele se refere Sombart (2014), discutindo o seu Moderno Capitalismo e 
citado por Azevedo (1978). Passaria o evento à história como um tema clássico da 
literatura econômica quando discutido por David Ricardo (1996), em função dos 
negócios internacionais envolvendo permutas de panos e vinhos, que alguns eco-
nomistas pretendem apresentar como leis do comércio internacional283. 

Na Inglaterra, todavia, onde se publicou o acordo de três parágrafos, ocorre-
ram dizeres de autor anônimo, certamente um representante da burguesia têxtil284, 
considerando-o como vantajoso para Portugal, em simplória e cínica avaliação285: 
“com nossas lãs vestimos os portugueses e com o bacalhau da Terra Nova, em 
grande proporção, lhes damos de comer”, mas em troca disso, dizia o texto, “desa-
fogamos a terra do seu vinho”.

Dessa forma, em negociações ruinosas e muitas vezes contingenciadas por 
ameaças de canhões, Portugal perdeu seu Império Oriental, na Índia, Ceilão e pon-
tos estratégicos da África, onde se “produziam” especiarias, tecidos e porcelanas e 

283Teoria das vantagens relativas do comércio internacional, ou do valor relativo.
284Citado por Azevedo (1978, p. 170) in An account of  the court of  Portugal (1770) ou A conta da 
Corte portuguesa foi uma publicação anônima publicada em folheto de 1777.
285O acordo foi acompanhado de destruição de máquinas e equipamento têxtil na Covilhã, região 
onde se produziam tecidos em Portugal.
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demais produtos finos. Restava, a América do Sul, o Grão-Pará, o Estado do Brasil 
e o ponto estratégico da Colônia do Sacramento, colônias muitas vezes negligencia-
das e objeto de desprezo pela nobreza e seu rei286.

Para Capistrano de Abreu (1963), a chegada dos bandeirantes ao Guaporé, em 
1734, e das missões dos portugueses do Grão-Pará e Maranhão ao Mamoré (1723), 
estimulou a ocorrência da interligação entre o Rio Madeira e o Guaporé, no século 
XVIII (1742), desconhecida até então. Não se tratava de uma questão corriqueira 
ou trivial, já que, para o Brasil, significou definir o seu perímetro e praticamente seu 
limite com os países da América espanhola. Seria ali, naquele espaço, que a rainha 
d. Maria Ana d’Áustria definiria o “antemural da fronteira” frente à Espanha. Isso 
ensejaria a discussão diplomática que ultrapassava os meros acordos, como queria 
a Espanha. Mas o movimento diplomático na Europa poderia ser considerado uma 
espécie de consolidação das conquistas coloniais americanas, como pretendiam os 
portugueses. Há autores que afirmam que as dificuldades ocorridas desde a década 
de trinta daquele século tinham como origem a antipatia mútua entre o rei D. João 
V e a rainha da Espanha287, cuja ambição era ter seu filho rei daquela nação. 

Mas, certamente, haveria outras razões mais objetivas para que a diplomacia 
se preparasse e buscasse um Tratado diplomático mais consequente que os acordos 
propostos pela Espanha e cuja preparação desenvolveu-se por anos. E estas razões 
acabaram ficando expressas na sua letra: 

A rápida expansão do Brasil pelo Amazonas até o Javari, no Mato 
Grosso, até o Guaporé e agora no Sul, urgiu a necessidade de atacar 
de frente a questão de limites entre as possessões portuguesas e es-
panholas, sempre adiada, sempre renascente (ABREU, 1963, p. 196 
apud GÓES FILHO, 2013, p. 72).

286Em carta ao encarregado dos negócios portugueses em França, dirigida ao secretario dos negó-
cios estrangeiros daquele país, datada de 11 de dezembro de 1647, pretendia D. João IV (o rei da 
Restauração) retirar-se para os Açores, cuja posse conservaria com o Maranhão e Grão-Pará (AZE-
VEDO, (1978, p. 386, Nota 1). 
287A questão familiar entre os herdeiros da coroa espanhola e os interesses da rainha vis a vis os 
interesses do rei português foi muito discutida nos preparativos do Tratado de Madrid por Cortesão 
(1945), na obra Alexandre de Gusmão e o Tradado de Madrid.
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O acordo duradouro e estável dividiria, novamente, o continente de Norte a 
Sul. Mas, para tanto, era necessário preparar conhecimentos adequados àquele mo-
mento que tinha como marca o nascimento da ciência moderna. Assim, a ausência 
desse conhecimento moderno, como a geografia, causaria grande dano, como sabia 
o principal assessor real para esse assunto – Alexandre de Gusmão. Também justi-
ficaria a reprimenda feita pelo Cardeal Mota ao governador do Grão-Pará, dando 
origem às missões desde Palheta até Gonçalves da Fonseca, em 1747.  

Evidentemente, as autoridades metropolitanas de ambos os países não ti-
nham uma avaliação precisa dos espaços a serem discutidos e quais os bandeirantes 
e religiosos disputavam com os nativos na colônia americana, especialmente, na 
Amazônia ou na estratégica Colônia do Sacramento. E essa era a preocupação do 
rei português e de sua assessoria, especialmente Gusmão (CORTESÃO, 1945).

No século XVIII, haviam ocorrido os movimentos de conquista da frontei-
ra, cuja chegada estava em pontos distantes do litoral. Havia dificuldades em man-
ter a logística e o abastecimento naqueles locais tão distantes. Necessário, portanto, 
contar com a atuação diplomática para subsidiar aquele avanço que atuou até então 
“às cegas”, mas expandindo áreas e conquistando riquezas. 

Destaca-se nessa observação que a consolidação dos domínios portugueses 
na margem norte do Rio Amazonas fora disputada por portugueses com alemães, 
franceses, holandeses e ingleses desde o século anterior288, teve fortalecimento da 
posição lusitana frente às necessidades ensejadas e estimuladas pelas conquistas 
feitas, visando consolidá-las em um tratado diplomático duradouro. Pouco se sabia 
das regiões fronteiriças com as Guianas ou do Vice-reino de Nova Granada; consi-
derando-se relevo e potencial econômico, abria-se enorme perspectiva da navega-
ção pelo Rio Amazonas, desde a foz até o sertão. 

Dois eventos estavam relacionados à Amazônia e ao Rio Madeira no tratado 
que abriu o Rio Amazonas à conquista portuguesa em todo o sertão amazônico. O 
primeiro, o Tratado, reduzia o interesse de diversos países estrangeiros em relação 
ao El Dorado e às terras míticas da região amazônica, principalmente da França e 
da Espanha que recuavam de suas reivindicações históricas associadas às estratégi-

288Diversos projetos de colonização ocorreram desde o século XVI. Souza (Marcio) 
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cas posições no Amazonas, cuja consequência seria a criação da Capitania do Rio 
Negro.   

Por outro lado, o Tratado de Utrecht, de 1713, era decorrente da paz es-
tabelecida pela Guerra de Sucessão espanhola (1701-1714) e na qual estavam em 
confronto diferente nações, como a França opondo-se à aliança da Grã-Bretanha, 
Holanda, Prússia, Portugal e as possessões da Casa de Saboia. Por ele, Portugal as-
sumia o domínio das terras desde a margem norte do Rio Amazonas até o rio Oia-
poque, portanto, de modo pontual, as terras localizadas na Amazônia. Mas, mais 
que isso, Portugal mantinha a estratégica Colônia do Sacramento, no Rio da Prata, 
garantindo os acessos ao sertão, pouco conhecidos pelo Prata e pelo Amazonas 
(CORTESÃO, 1945).  

Na sequência, ocorreu a expedição de Francisco Palheta, em 1722-23. Pre-
tendia a missão definir a autoridade portuguesa na região do Rio Madeira, sobre o 
território onde possíveis missões espanholas viviam. Ali ficavam os limites do Oes-
te de uma fronteira não demarcada. Todavia, naquele espaço haveria um potencial 
comercial e estratégico, ao qual o rio Madeira era via de acesso onde se indicavam 
bons negócios, considerando-se as informações anteriores, no século XVII. Trata-
va-se da prata de Potosí, cujo comércio se fazia pelo sul, em grande parte ilegal289, 
sendo a Colônia do Sacramento o entreposto, principalmente de escravos. 

Em 1749, sob o comando de José Gonsalves da Fonseca, ocorreu uma mis-
são relatada por ele mesmo290. Seu objetivo seria preparar a posse de Antônio Rolim 
de Moura, como Governador e Capitão Geral na recém-criada Capitania de Mato 
Grosso; mas esse parecia ser um falso objetivo. De fato, a fundação da Capitania e 
a consequente nomeação haviam criado incomodo aos espanhóis. Desse modo, era 

289A literatura é vasta em mostrar a atividade econômica e o descaminho que justificavam a manu-
tenção da Colônia, cuja atividade principal era o contrabando da prata (LAPA, 1973; PINTO, 1979; 
LENHARO, 1982).
290A leitura que se fez foi do texto “Navegação feita da cidade do Gram Pará até a bocca do rio da 
Madeira pela escolta que por este rio subio às minas do Mato Grosso, por ordem mui recommen-
dada de Sua Magestade Fidelíssima no anno de 1749, escripta por José Gonsalves da Fonseca, no 
mesmo anno” cuja publicação foi feita a partir do artigo extrahido das actas da Academia Real das 
Sciencias sessão de 6 de julho de l826” e apresentada em artigo. 
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necessário que se abrissem negociações para chegar ao Tratado em discussão e se 
diminuísse a tensão entre as nações ibéricas.  

E, finalmente, em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid, no qual os obje-
tivos portugueses iam além dos acordos pontuais, como gostaria a Espanha, mas 
buscavam nas ações estratégicas formas definitivas em relação à fronteira do Oeste 
e Sul (Colônia do Sacramento). Poderia ser compensada a perda eventual de suas 
posições no Sul (onde se fazia contrabando, principalmente de escravos para Po-
tosí), estabelecendo um Tratado de limites que superasse os acordos pontuais, no 
Oeste.

Mapa 6 - Representação das conquistas diplomáticas portuguesas pelo Tratado de Utrecht 1713

As ocorrências diplomáticas do ano de 1703, entre Portugal e a Inglaterra, 
estavam então relacionadas com o futuro, especificamente com o desenvolvimen-
to industrial brasileiro, mas, sobremodo, com o desenvolvimento português, cujas 
consequências passaram a fazer parte da história a partir do Tratado de Methuen 
(AZEVEDO, 1978). 



276

Esse Tratado, ao ser assinado, submetia Portugal à hegemônica superiorida-
de industrial britânica, abstendo-se da produção industrial têxtil em troca de um 
diferencial de impostos em relação aos vinhos da França, com quem os ingleses fa-
ziam guerra. Essa imposição, vista na letra do Tratado, assinado pelos reis de ambos 
os países, na verdade, reiterava a subordinação portuguesa em face dos interesses 
comerciais que a Revolução Industrial criava na sociedade britânica.

Discutido por João Lucio Azevedo em um capítulo específico, o autor realça, 
na economia portuguesa no final do século XVII e início do XVIII, as condições 
daquele tratado, quando lhe foi “imposto o acordo” atendendo as pressões dos 
comerciantes ingleses que operavam nas praças de Lisboa e Porto e que comercia-
lizavam produtos da Revolução Industrial, que avançava na Inglaterra. Assim, diz 
Azevedo (1978, p. 395)291, repetindo Sombart quando discutia o início do capitalis-
mo, tratar-se de “uma obra prima de hipócrita trapaçaria”, mas que seria defendida 
e justificada pelos britânicos A. Smith e David Ricardo quando formulavam suas 
teses de economia internacional relacionando panos e vinhos e as vantagens com-
parativas.

O outro Tratado, o de Utrecht, talvez fosse uma espécie de compensação na 
perspectiva territorial e dos trabalhos de colonização que faziam os portugueses na 
América. Diz respeito aos interesses geopolíticos da Inglaterra, mas permitia a Por-
tugal manter sua colônia do Grão-Pará, sempre fustigada pelos interesses comer-
ciais relacionados ao extrativismo, e ampliar as conquistas que fizera anos antes ao 
Rio Madeira, com os jesuítas, sob o padroado. E não parece corriqueiro incorporar 
o espaço do norte do Rio Amazonas até os limites das Guianas, onde se indicava 
a existência de ouro e outros minerais e produtos extrativistas, mas principalmente 
índios destinados aos aldeamentos e missões. Havia, portanto, áreas a colonizar e 
disputar com os índios, mas garantindo o fluxo mercantil dos rios desde as fontes 
do sertão até a foz do Rio Amazonas.

O Barão de Marajó (1895), em seus “Estudos chorográficos dos estados do 
Grão-Pará e Amazonas” sobre “As regiões amazônicas”, comenta as condições de 
incorporação das áreas e territórios da região e destaca algumas etapas e negocia-

291O texto original é de 1928; em 1978, fazia a editora uma edição comemorativa. 
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ções internacionais nas quais se envolveram os diplomatas portugueses. Afirma o 
autor que em 1703 o Tratado de Aliança entre Inglaterra e os Países Baixos com 
Portugal tinha vistas às disputas históricas entre Portugal e França, nas quais esse 
país se entendia donatário das áreas ocupadas na região conhecidas como Cabo 
Norte, e que a definição mais específica para aquele espaço eram as “terras entre o 
Rio Amazonas e o rio Vicente Y. Pinzon” (MARAJÓ, 1895, p. 22).

Evidentemente prevaleciam neste caso os interesses ingleses e de seus alia-
dos, ou seja, dos Países Baixos e de Portugal, considerando que a incômoda pre-
sença da França, histórica concorrente inglesa, no Amazonas, e principalmente, em 
sua foz, “era um risco que necessitava ser eliminado” como entendiam os ingleses. 
Portanto, eliminava-se o risco dos negócios ingleses e franceses na Amazônia e 
mantinha-se a colonização portuguesa na América do Sul, que necessitava da aber-
tura com a manutenção do Rio Amazonas para a navegação daqueles aliados. 

Curiosamente, mesmo sem saber com certeza da localização dos limites da-
quela expansão, haveria garantias internacionais para se realizarem as demarcações, 
pois inexistiam mapas confiáveis da região. Assim, valia a autoridade dos Trata-
dos, mas principalmente da força militar dos aliados ingleses, como foi o caso de 
Portugal. Isso pode ser depreendido da carta que Alexandre de Gusmão, quando 
trabalhava no Tratado de Madrid, que enviou ao Conde Tarouca292: “[...] tenho tra-
balhado para descobrir [...] há algum tempo [...] mas como não acho293 algum mapa 
[...], diga-me V.S. em que forma devo pedir esse território [...] pois já  na mesma 
confusão dos metemos no Tratado de Utrecht294. 

Portanto, teria havido certa precariedade nas reivindicações portuguesas do 
período intermediário entre Utrecht e o Tratado de Madrid, em face das extensões 
das quais se apropriavam, em ambas as oportunidades, de territórios sem mapas de 
referência. Por essa razão, era necessário, quando se discutia o Tratado de Madrid, 
segundo Gusmão, acautelar-se com a preparação de mapas e definições tidas como 

292Um dos plenipotenciários portugueses nos Tratados de Utrecht e Cambray.
293Gusmão referia-se aos padres jesuítas que, em sua expansão, haviam mapeado a Amazônia.
294Carta publicada no Vol. 1 dos Antecedentes do Tratado de Madrid (CORTESÃO, 1945), em 
Tratado de Madrid e Alexandre de Gusmão (1695-1735).  
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científicas (marcando locais), considerando bases geográficas e cartográficas (COR-
TESÃO, 1945).

Os arranjos e preparações para o acordo de paz que se faria na Europa, 
além dos aspectos militares, incluíam os ajustes sobre o espaço, o que levou algum 
tempo, em tratativas e burocracia, como podem ser entendidos os tratados dessa 
natureza. Dessa maneira, a concordância e assinatura foram feitos em 11 de abril 
de 1713, em Utrecht, Holanda, mas concluído em 1715. Neste acordo preliminar 
se lê, no introito: 

[...] Sua Majestade Christianíssima desistirá para sempre como 
presentemente desiste, por este Tratado, pelos termos mais for-
tes e mais autênticos, e com todas as clausulas que se requerem, 
de todo e qualquer direito e pretensão que pode ou poderá ter 
as terras chamadas do Cabo Norte e situados entre os Rio das 
Amazonas e o Yapoc (Oiapoc) ou Vicente Pinzon.

Afirmava-se ainda no referido Tratado que o rei de França reconhece a auto-
ridade portuguesa “nas duas margens do Rio Amazonas [...] de toda a propriedade, 
domínio e soberania que não deverá fazer uso do rio em nenhuma hipótese”295. 

Entretanto, o acordo e a paz durariam pouco. 

CONSEQUÊNCIAS DO TRATADO DE UTRECHT E A GUERRA DE 
1733-1737

Não houve consequências diretas e imediatas a serem consideradas do ponto 
de vista das relações exteriores que envolvessem o Grão-Pará ou a região do Rio 
Madeira na guerra ocorrida entre Portugal e Espanha, entre 1733-1737, exceto o 
desgaste regional diante da proibição da navegação no Rio Madeira, temendo repre-
sálias do Vice-Reino do Peru que poderia fazer uma invasão naquelas matas.  

Houve, entretanto, tensão e guerra na Colônia do Sacramento, onde era his-
tórica a desconfiança portuguesa em relação à Espanha e que se estendia nas áreas 
daquela fronteira, exacerbada pelos procedimentos do Governador Espanhol de 

295Mesmo assim, em 1720, houve algumas violações do Tratado, como na região da Colônia do 
Sacramento, também objeto daquele Acordo.
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Buenos Aires em relação àquela colônia portuguesa no Rio da Prata, no evento de 
devolução da colônia. 

Havia, portanto, além do governo, a correlata posição da população e dos 
jesuítas, cuja reflexão de Cortesão (1945), tratando do período, mostra um alinha-
mento de hipóteses para a fronteira que merecem ser consideradas: 

[os jesuítas ocuparam o] perímetro do Brasil durante a incerta 
fase de formação, um fator de unidade que serviu para definir 
e delimitar interesses e zonas de influência, lá onde elas se con-
fundiam. O Estado de guerra entre carmelitas e os buscadores 
de drogas silvestres, portugueses, e os missionários espanhóis 
[...] na Amazônia: entre os bandeirantes e os mineradores, dum 
lado, e os missionários dos Chiquitos e Mochos, nas regiões 
do Paraguai ou Guaporé; ou entre os gaúchos e os primitivos 
povoadores do Rio Grande, dum lado, e de outro, os padres das 
Missões do Uruguai, formou ou auxiliou a formar a consciência 
do espaço indispensável e o espírito de reivindicação necessário 
à definição do Estado [Brasileiro]. 

Essa reflexão permite pensar e, de certa maneira, buscar informações sobre 
as consequências que as posições dos jesuítas tinham em relação à expansão da 
colonização portuguesa, em face da outra corporação associando o governo portu-
guês como a dos militares, acantonados na Amazônia. Mas, o projeto dos jesuítas de 
um Novo Mundo não se concretizou, em função da tenaz perseguição de Pombal, 
após os anos 50 daquele século, que conseguiu expulsá-los da Colônia como um 
todo e onde pretendia instalar o seu Novo Mundo. Nesse sentido, a militarização 
tomou forma, substituindo a educação religiosa. Ampliou-se com a construção de 
fortalezas e fortes na região, ocorrendo, especialmente no Vale do Guaporé, onde 
teve início para assegurar as conquistas até então realizadas, passando os militares a 
substituir os jesuítas e a Companhia do Grão-Pará para financiar diversas iniciativas 
de segurança.

Outra questão, de natureza político-social, também apresentada por Cortesão 
(1945, p. 26), estava relacionada à queda do absolutismo francês como uma espécie 
de germe destruidor das relações, ainda feudais, entre o rei e o povo. Associava-se 
nessa derrubada o princípio do direito divino, tão caro ao poder real. Do ponto de 
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vista internacional e das expansões territoriais, compreendia-se o princípio do “li-
mite natural” como justificativa alegada para a fundação da Colônia do Sacramento 
no ponto estremo no sul da América portuguesa, parte do grande sistema de defesa 
que se construiu no Brasil e Amazônia (AMADO; ANZAI, 2014).

Portanto, Portugal saíra de Utrecht com seu imenso sertão assegurado e ge-
opoliticamente garantido, retomada, no sul, a Colônia do Santíssimo Sacramento 
como local onde entendiam ser o acesso ao Paraguai e ao Peru e ao rio que ali fazia 
estuário. No norte, garantia todo o espaço do território do Oiapoque, ou Vicente 
Pinzon, em cujo limite estavam o Pará e a Guiana, mas, principalmente, evitava a 
“cedência da navegação pelo Rio Amazonas”, como pretendia a França. Sendo as-
sim, ficaram nas mãos dos portugueses os dois grandes acessos ao Brasil do futuro: 
o Rio Amazonas e o rio Paraguai.

Sob a supervisão interesseira da rainha Ana, formalizou-se Utrecht, diz Cor-
tesão (1945, 21-22), zelando a soberana e a Grã-Bretanha, recém-criada, para que 
ficasse o vale do Amazonas com os portugueses e com isso “evitava engrandecer 
a França”, abrindo-lhe aquele imenso sertão com novas perspectivas; porém, “não 
era menor o desejo de manter o Prata” e para tal havia o celebrado acordo anglo-
-português nas lutas com a Espanha, possibilitando o comércio clandestino que de 
longa data se verificava com vistas a Potosí. Mas o Tratado e as forças político-fa-
miliares que de lá saíram conformariam um novo equilíbrio, instável é verdade, na 
Europa setecentista. Esta poderia ser resumida como a da cultura da técnica, das 
ciências e das características com o sentido matemático da ponderação, da men-
suração exata; portanto, “medindo o tempo, mede-se a luz, mede-se o espaço” 
(CORTESÃO, 1945, p. 37, T. 1).

E essa cultura marcaria os negócios diplomáticos na primeira metade do 
século XVIII, especialmente distinguiria Gusmão, alertando ao Conde Tarouca a 
necessidade de se conhecer e transformar em ciência o conhecimento que tinham 
as conquistas, com mapas e nos quais se configurava uma precisão (duvidosa) dos 
locais naquele sertão ignoto onde, até então, localizava-se o Oeste, como um ente 
abstrato, agora descoberto, sendo necessário mapeá-lo, medi-lo, avaliá-lo. 
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Por sua vez, o próprio rei D. João V, como um homem de seu tempo, com 
vistas a um tratado com a Espanha, discutido “em bases científicas”, preocupava-se 
com os problemas da longitude das posições dos limites, procurando adaptá-los aos 
seus interesses e mitigá-los em face da expansão que ocorria aleatoriamente. Para 
tanto, cercou-se dos melhores instrumentos geográficos disponíveis. Dessa forma, 
o soberano adquiriu mapas, buscou astrônomos estrangeiros e portugueses para 
a corte, encomendou óculos astronômicos296 em Paris, além de relógios e outros 
“instrumentos matemáticos”, construiu observatórios e ele mesmo fez observa-
ções planetárias. Como conclusão daquele momento, enviou em 1729 ao Brasil os 
“padres matemáticos” que deveriam fazer estudo que levassem a uma nova carta 
geográfica da colônia, considerando latitudes e longitudes (CORTESÃO, 1945, p. 
42). 

A região estratégica, como se apresentava a do Rio Madeira, em virtude das 
suas fontes no Alto Peru, esteve sempre sujeita às condições negociadas pela me-
trópole com seus vizinhos espanhóis, no espaço fronteiriço condicionado pelas im-
posições e políticas que se preparavam no reino e, portanto, dentro da necessidade 
de estabelecer um desenvolvimento. Mas, em função das condições, este se cons-
tituía periférico e contingenciado pelas dificuldades, principalmente derivadas das 
políticas externas, que ainda eram contrariadas por índios revoltados e colonos co-
biçosos. Assim, as condições históricas na fronteira eram de eterna tensão, mesmo 
diante da improvável invasão espanhola na colônia, determinada pela geografia da 
fronteira – matas e desérticos planaltos – que afinal ficou evidente nas circunstân-
cias nas quais ocorreu a tentativa de invadir, além do Rio Guaporé, a região lindeira, 
no governo de João Pedro da Câmara, em 1767. 

Entretanto, antes disso, ocorreram conflitos na Colônia do Sacramento. Isso 
instabilizava outras regiões do Brasil e do Grão-Pará e era consequência do Tratado 
de Utrecht. Ficara clara, nos anos imediatamente posteriores à entrega da colônia 
do Sacramento, a insatisfação dos colonos de Buenos Aires e seu governo com o 
resultado obtido pela Espanha no Tratado, em especial, pela obrigação da entrega 
da Colônia do Sacramento aos portugueses. A política portuguesa de ocupação e 

296Lunetas e binóculos.
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colonização na Colônia do Sacramento era mais agressiva e objetiva que a praticada 
na região no Vale Amazônico. Na Amazônia, prevalecia o padroado e a coloniza-
ção, em geral, era realizada com os próprios índios nativos e a tentativa de mudança 
cultural e religiosa, aculturando-os. Na Colônia do Sacramento, a posição geopolíti-
ca exigia maior intervenção, cuidados e investimentos e para lá transferiam-se, além 
dos nativos e soldados, famílias. 

Poucos anos depois de assinado o Tratado de Utrecht, em 1718, e em função 
dos desentendimentos havidos, mantinha-se na fronteira um clima de tensão297. 
Portugal passou a fazer a conquista e colonização efetiva associando colonização e 
militarização; para tanto, providenciou a transferência de 60 casais de Trás-os-Mon-
tes para a Colônia do Sacramento298, onde havia um contingente militar permanen-
te. Essa política de transferência de casais, como parte da ocupação colonizadora, 
perduraria por muitos anos na fronteira brasileira, principalmente no sul da colô-
nia299. 

O Governador nomeado a partir de 1722 assumiu com ânimo a direção do 
território e determinou a construção da fortaleza na Colônia do Sacramento e da 
fortificação de Montevidéu nas margens do estuário, em frente a capital argentina. 
Isso irritou ainda mais os espanhóis de Buenos Aires. Com ele, a Colônia tornou-se 
próspera, especialmente, nos negócios com gado e contrabando que se fazia naque-
le local, atraindo comerciantes do interior das regiões de colonização espanhola e 
concorrendo com os negócios dos jesuítas. Tal prosperidade aumentava ainda mais 
o conflito permanente entre os colonos de ambas as nações. Também mantinha as 
diferenças com os índios das missões onde os jesuítas tinham posição alinhada com 
o governo espanhol. Mas diferenças e conflitos atingiram o auge em 1735, quando 
um contingente militar espanhol chegou às muralhas da Colônia, sitiando a vila 

297Entendiam os portugueses que o Tratado de Utrecht havia possibilitado a ocupação do território 
ao norte do estuário do rio da Prata, com o que não concordaram os espanhóis e governo de Buenos 
Aires, alegando que “o território seria apenas a distância de um tiro de canhão”. Havendo protestos 
de ambas as partes, foram encerrados com o Tratado de Madrid.
298Ali deveriam fazer agricultura e pecuária e, naturalmente, abastecer a guarnição.
299Lembra Possamai (2010, p.23) que a transferência individual podia, como de fato ocorreu, gerar 
evasão e deserção do contingente. O mesmo não acontecia com a transferência de casais, pois “com 
mulher e filho era mais difícil que houvesse abandono”. 
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por dois anos, período sobre o qual os relatos mostram crueldade. As condições 
sanitárias e a fome revelaram a situação à qual ficaram submetidos os moradores.  

Essa situação, pacificada, veio a ser resolvida pelo Tratado de Madrid, quan-
do os portugueses cederam aquele ponto estratégico, em troca das áreas do Vale do 
Amazonas, como se observa nos resultados daquele Tratado. 

TRATADO DE MADRID

Marcado pelos interesses políticos impostos pelas Bulas papais, o espaço 
colonial português nos primeiros séculos de colonização ficou contingenciado ao 
leste e parte do nordeste brasileiro por uma linha que avançava no interior aleato-
riamente. A linha de Tordesilhas, cobrindo a foz do Rio Amazonas, não garantia a 
expansão lusitana pelo grande rio. Assim, a colonização, como pretendia D. João 
III, ficava limitada e lhe permitia questionar a Espanha, como “verdadeira usurpa-
ção” feita pelos espanhóis no novo mundo (RIO-BRANCO, 2010).

Questionado desde a sua promulgação pelos portugueses, o Tratado de Tor-
desilhas, avançara sobre o documento anterior, a Bula Inter Cetera que, do ponto 
de vista português foi uma vitória, pois esta determinava a linha de 100 léguas e o 
segundo, 370 léguas de um arquipélago mal identificado. Desse modo, continuava 
apenas a ser uma divisão entre dois reis, artificial, não demarcada, e, o mais grave, 
sem nenhum conhecimento geográfico que identificasse ou reconhecesse os lu-
gares. E, como diria Capistrano de Abreu (1998, p. 196), nos Capítulos de História 
Colonial, “ninguém sabia o que dava ou recebia ou se ganhava ou perdia no ajuste 
de contas”.  

Nessa ignorância, talvez proposital, avançavam conquistadores portugueses 
na Amazônia e bandeirantes para o Oeste, até o século XVIII. Nesse avanço, ha-
viam vencido jesuítas e colonos espanhóis, aberto trilhas e caminhos para as minas 
de Mato Grosso e Goiás, desde o sudeste e, sem qualquer oposição, chegaram ao 
Rio Madeira, subindo o Rio Mamoré e alcançado o Rio Guaporé.

Mas havia um pomo da discórdia que alcançaria o século XVIII no extremo 
sul, também objeto da conquista bandeirante: a Colônia do Sacramento. O reino 
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português insistia na posse daquela colônia desde as negociações do Tratado de 
Utrecht, considerando a conquista do ponto avançado que se entendia na margem 
direita do estuário do rio do Prata além do Amazonas e que acabou ficando “a per-
tencer a D. João V e seus sucessores” como era apresentadas as terras em Utrecht. 
Naquele Tratado se introduzia de modo ainda difuso o conceito do uti possidetis na 
perspectiva do direito internacional, pois as expedições portuguesas, procurando 
uma posição adequada - entenda-se geopolítica - para sua defesa, necessitava de 
ocupar aquele território. Porém discutido  de modo vago.

As marcas históricas de conflitos e soluções diplomáticas arrastaram-se por 
dezenas de anos. Os incidentes e conflitos sobre a Colônia não justificaram mais 
protelações, havendo necessidade de encontrar alguma “solução para o longo lití-
gio” com o qual se envolviam portugueses e espanhóis. Mas parecia mesmo que os 
espanhóis tinham obsessão em manter a Colônia do Sacramento pois ignoravam os 
avanços portugueses pelo Norte e bandeirantistas pelo Centro Oeste, entregando 
grandes extensões daquele sertão a Portugal.  

A chegada dos bandeirantes paulistas a Cuiabá, em 1718, e depois ao vale do 
Rio Guaporé, em 1734, e dos portugueses do Grão-Pará e Maranhão até o Rio Ma-
moré com a expedição de Francisco Palheta em 1723, após o Tratado de Utrecht, 
garantia o Vale Amazônico aos portugueses e provocou a discussão diplomática 
que ultrapassava os meros acordos de limites, como queria a Espanha, e como 
entendeu Capistrano de Abreu (1963). Esse autor, explicando a exigência de um 
Tratado, com base e consistência, considerava que o governo português, por suas 
ações, apresentou uma justificativa que caracterizasse a  

rápida expansão [dos colonos] no Brasil pelo Amazonas até o 
Javari, no Mato Grosso até o Guaporé, e agora no Sul, urgiu 
a necessidade de atacar de frente a questão de limites entre as 
possessões portuguesas e espanholas, sempre adiada, sempre 
renascente (ABREU, 1963, p. 196 apud GÓES FILHO, 2013, 
p.72).

Havia, assim, necessidade de um acordo duradouro, no lugar do ultrapassado 
Tratado de Tordesilhas. Deveria ser um acordo que seccionasse o continente de 
Norte a Sul e, para tanto, preparasse, com conhecimento específico, em função da 
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pobreza da geografia disponível, justificativas adequadas ao evento, preocupação da 
qual Gusmão tinha ciência, partilhava e possivelmente era originada, com vista aos 
tratados da Guerra de Sucessão espanhola.  

Sabia Gusmão que as autoridades metropolitanas não tinham uma avaliação 
precisa do espaço do qual tratavam na colônia americana, especialmente, da Ama-
zônia, mas em pior situação estavam os negociadores espanhóis, cuja falta de mapas 
e levantamentos permitiu aos portugueses criar condições para a consolidação das 
posições alcançadas no Tratado de Madrid. 

No século XVIII, a ocupação, conquista e colonização da fronteira, do pon-
to de vista diplomático, avançaram significativamente. Destacam-se nessa obser-
vação a consolidação, na margem norte do Rio Amazonas, cujo fortalecimento 
realçava a posição lusitana frente às necessidades ensejando um tratado diplomático 
permanente. Assim, entre 1713-1715, havia duas questões decorrentes do Tratado 
de Utrecht que reduziam o interesse de diversos estrangeiros em relação ao El Do-
rado nas terras amazônica. Primeiramente, os interesses da França e Espanha, que 
recuaram de suas reinvindicações associadas às estratégicas posições que acabaram 
criando a Capitania do Rio Negro pelos portugueses. A segunda questão ocorreu 
quando a missão de Francisco Palheta, em 1722-23, na perspectiva de reconhecer a 
região e definir autoridade no território do Rio Madeira, então considerado o limite 
Oeste da colônia pelos governantes do Grão-Pará, verificou a extensão do Rio Ma-
deira-Mamoré. Deriva dela a questão que considerava o potencial comercial daque-
la via para negócios com Potosí, onde se explorava a prata do Peru, alternando com 
a Colônia do Sacramento, como acesso de escravos africanos. Portanto, em 1749, 
sob o comando de José Gonsalves da Fonseca, iniciou-se a missão exploratória ge-
ográfica relatada pelo mesmo300, cujo objetivo inicial teria sido preparar a posse de 
Antônio Rolim de Moura Tavares301. 

300“Navegação feita da cidade do Gram Pará até a bocca do rio da Madeira pela escolta que por este 
rio subio às minas do Mato Grosso, por ordem mui recommendada de Sua Magestade Fidelissima 
no anno de 1749, escripta por Jose Gonsalves da Fonseca, no mesmo anno” cuja publicação foi feita 
a partir do artigo extrahido das actas da Academia Real das Sciencias sessão de 6 de julho de l826”.
301O Governador e Capitão Geral Rolin de Moura, nomeado da recém-criada Capitania de Mato 
Grosso, veio pelo roteiro do Rio de Janeiro, depois, São Paulo, e subiu o Pantanal até Cuiabá. Assim, 
dissimulou-se a função da expedição.
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A carta com a qual a rainha Maria Ana d’Áustria instruiu o novo govenador 
continha instruções absolutamente eloquentes sobre a posição militar e geopolítica 
a ser mantida naquele Oeste no Rio Guaporé: 

Por se ter entendido que Mato Grosso é a chave do propugná-
culo do sertão do Brasil pela parte do Peru, quanto é importante 
por esta causa que naquele distrito se faça população numerosa, 
e haja forças bastantes a conservar confinantes em respeito, or-
denei se fundasse naquela paragem uma vila, e concedi diversos 
privilégios e isenções para convidar a gente que ali quisesse ir 
estabelecer-se, e que para decência do governo e pronta execu-
ção das ordens se levantasse uma companhia de dragões, e ulti-
mamente determinei se erigisse juiz de fora no mesmo distrito. 
Encomendo-vos que, depois que a ele chegardes, considereis e 
me façais presente quais outras providências serão próprias para 
o fim proposto de aumentar e fortalecer a povoação daquele 
território.302

Vale ressaltar que a criação da Capitania ocorrera em 1748, e essa decisão 
havia criado um incômodo factual aos espanhóis, provocando certo estímulo para o 
Tratado que preparava a diplomacia de ambos os países. E, finalmente, em 1750, foi 
assinado o Tratado de Madrid, apresentando os objetivos dos portugueses que iam 
além dos acordos pontuais. Com ele se buscava uma ação estratégica em relação às 
fronteiras do Oeste (Amazônia e Mato Grosso) e Sul (Colônia do Sacramento) que 
poderia ser compensada com a perda eventual das posições no Sul, onde o contra-
bando, principalmente de escravos, era feito com vistas a Potosí. 

 Na exata metade do século XVIII, naquele ano, fixava-se a assinatura opor-
tuna, segundo alguns, para se dividir a História do Brasil, como Boxer (2000, p. 309), 
“ano no qual se refere à conclusão da Idade do Ouro no Brasil” e sendo justificada 
pela fase descendente do chamado “ciclo do Ouro”, como tratado inicialmente por 

302Instruções dadas pela Rainha ao Governador da capitania de Mato Grosso, D. Antônio Rolim de 
Moura Tavares, em 19 de janeiro de 1749. (MOURA, 1982). Instrução Real. Lisboa, 19 de janeiro 
de 1749, p. 128. Documento localizado em Cuiabá de cópia manuscrita [a parte inicial está danifi-
cada, faltando os oito primeiros considerandos] da Instrução Real enviada pela rainha de Portugal 
ao Governador e Capitão-General da capitania de Mato Grosso Antônio Rolim de Moura Tavares. 
Lisboa, 19 de janeiro de 1749. Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Pasta 23, n. 1391 
(CANOVA, 2011).
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Simonsen (1978)303. Aquela data, conforme dizia o autor inglês, marcava a morte do 
rei controverso 304, D. João V, cujo reinado teve resultados considerados como dila-
pidação da riqueza portuguesa “no maior período reinado entre os reis” lusitanos: 
43 anos. No mesmo ano, subiu ao trono D. José I. Trazia consigo outro importante 
personagem da história portuguesa: o Marquês de Pombal, que seria apresentado 
como irretocável déspota esclarecido do mercantilismo, governando por todo o 
reinado daquele monarca absolutista (BOXER, 2000, p. 309 e seguintes).

Pode-se dizer que ocorreu, naquele período e com o Tratado de Madrid, o 
fim do período da expansão paulista ou das bandeiras, quando foi criada e instalada 
a Capitania de Mato Grosso, com a chegada D. Antônio Rolim de Moura Tavares, 
iniciando-se a construção de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Rio Guaporé, no 
extremo Oeste. É marcante tal conjunto de acontecimentos em relação à fronteira 
e à estruturação da colônia em seus limites no Noroeste (op. cit., p. 309). 

Nas relações internacionais, concluído o Tratado de Madrid, mesmo que de-
pois fosse anulado pelo de El Pardo, em 1761, em função das contestações espa-
nholas das quais se aproveitou Pombal para concordar com a sua anulação, pouco 
se alterou a fronteira relacionada à Amazônia, considerando o povoamento. Mas as 
conquistas, em parte, se consolidariam em 1777 pelo Tratado de Santo Idelfonso. 
Com Santo Idelfonso, o Tratado de Madrid era restituído das conquistas diplomáti-
cas, mas novamente provocaria a Guerra, em 1801, que traria o Tratado de Badajós. 
Com ele se legalizavam os domínios e se dava posse sobre os territórios do oeste 
brasileiro e de extensa área da Amazônia ao ocidente de Tordesilhas. Fixava esses 
limites e estabelecia as diretrizes para o território terrestre entre vizinhos na Amé-
rica o Sul.  

Lembra Southey (1862, T.5, 102) que o Tratado de Madrid, na sua prepara-
ção, mostrava uma “disposição amigável entre as partes”, dispondo as equitativas 

303A discussão sobre ciclos na perspectiva histórica do Brasil foi feita, também, entre outros, por 
Celso Furtado, em Formação Econômica do Brasil (2000) e Caio Prado Junior, em Formação do Brasil 
Contemporâneo (2000).
304Sobre essa questão, Cortesão (1945) apresenta uma defesa do monarca considerando a grande 
evasão que houve do erário e do ouro. Em extenso capítulo, o autor resgata diversas fontes que 
criam controversas alegações para aquele rei perdulário e beato.  
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áreas. Mas foi condenado na sua execução, realizada pelos governos seguintes, con-
siderado como “razoável e vantajoso para ambas as partes”, como diria Hareman. 

Diferentes críticas foram identificadas por Góes Filho (2013, p.31,36, 45),  
desde a irreverência de Capistrano de Abreu até outros diplomatas latino-ame-
ricanos que entenderam o Tratado como “injusto pelos êxodos aos quais foram 
submetidos os Sete Povos das Missões” e aos quais, certamente, a sensibilidade de 
Southey considerou inadequada sua execução. 

Ficava a questão: por que os espanhóis abandonaram a colonização da Ama-
zônia?

Aparentemente, havia com aqueles colonizadores o propósito de se fixar, 
como os seus antepassados nas colônias, os Incas, em locais seguros e nunca in-
feriores a 2.000 metros de altitude. Criou-se, assim, uma inaptidão física dos es-
panhóis, que foi discutida por Euclides da Cunha (s/d), em Contrastes e Confrontos, 
sobre essa inaptidão dos bolivianos às condições das florestas.  

NEGOCIAÇÕES DO TRATADO DE MADRID

Pouco antes da metade do século, Alexandre de Gusmão atuava buscando 
documentos cujo objetivo era negociar com a Espanha. Segundo Capistrano de 
Abreu (1963, p. 196), havia clara a necessidade de um acordo definitivo por ambas 
as partes: os portugueses para consolidarem a sua rápida expansão e os espanhóis 
buscando frear essa dilatação de espaço. Assim, um Tratado duradouro nas frontei-
ras era absolutamente necessário (GÓES FILHO, 2013).

Para o rei, D. João V, a oportunidade histórica surgiu em 1746, quando Fer-
nando VI, seu genro, subiu ao trono espanhol e assim começaram os preparativos 
do Tratado. Naquele ano, ocorreram duas nomeações: D. José de Carbajal y Lan-
caster, ministro do rei espanhol, e Tomás da Silva Teles, Visconde de Vila Nova da 
Cerveira, novo embaixador de D. João V305. 

305O principal articulador do Tratado de Madri era Alexandre de Gusmão, mas era importante que 
as negociações tivessem “o habilíssimo Tomás da Silva Teles”, nas palavras do almirante Max Justo 
Guedes (1997, p. 28), que não costuma abusar de superlativos (Comentário de Góes Filho).
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Foram importantes dois conjuntos de documentos para avançarem as ne-
gociações: 1) a proposta portuguesa, contendo as bases para o ajuste, e a réplica 
espanhola e 2) na sequência, nova proposta portuguesa articulando um acordo, 
com a tréplica espanhola, melhorando aspectos formais e introduzindo algumas 
novidades306.

Os documentos deixavam claro aquilo que Portugal buscava: 
negociar um tratado equilibrado, que, à custa de ceder o estuário 
do rio Prata, se necessário, conservasse a Amazônia e o Centro-
-Oeste e criasse, no Sul, uma fronteira estratégica que vedasse 
qualquer tentativa espanhola nessa região, onde a balança de 
poder pendia para Buenos Aires  (CORTESÃO, 1945).

Em síntese, esta seria o ideário no qual “se baseou Gusmão e colocava para 
defender o Tratado” (CORTESÃO, 1945).

Para a Espanha, todavia, os objetivos eram estacar de vez a expansão por-
tuguesa no seu império na América do Sul; depois, reservar a exclusividade do 
estuário platino, evitando o contrabando da prata dos Andes, por via da Colônia do 
Sacramento; em seguida, obter paz e, com ela, um acordo que impedisse a histórica 
rivalidade peninsular, transferida para a América, da qual vinham se aproveitando 
“nações inimigas de Madrid”, numerosas na Europa. 

As propostas portuguesas elaboradas por Alexandre de Gusmão apresenta-
vam como conceitos gerais, segundo Cortesão (1945 apud GÓES FILHO, p. 72): a 
necessidade de “celebrar um tratado geral de limites” e não fazer ajustes sucessivos 
sobre trechos específicos; no Tratado de Madrid, o abandono do meridiano de 
Tordesilhas como referência, que havia sido violado pelos portugueses na América 
e pela Espanha no hemisfério oposto; o estabelecimento dos princípios do uti possi-
detis e das fronteiras naturais (anteriores), referidos respectivamente no preâmbulo: 

306O artigo 21 do futuro Tratado não permitia a guerra no continente sul-americano, mesmo que 
as metrópoles europeias estivessem em combate. Isto foi considerado como a semente do pan-a-
mericanismo e não seria, segundo Cortesão (1945), de autoria de Gusmão, mas de Carbajal. A tese 
anterior, de Gusmão, sugeria Monroe e foi aceita por vários historiadores brasileiros, Rio-Branco 
inclusive, e divulgada internacionalmente pelo jurista Rodrigo Otávio, em conferências pronuncia-
das em 1930, na Sorbonne, sob a página 71 do Tratado, sob o título geral: Alexandre de Gusmão et le 
sentiment américain dan la politique internationale. 
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“cada parte há de ficar com o que atualmente possui” e “os limites dos dois Domí-
nios [...] são a origem e o curso dos rios, e os montes mais notáveis”; a manutenção 
da Colônia do Sacramento e do território adjacente como portugueses, se não pelo 
Tratado de Tordesilhas, certamente pelo segundo Tratado de Utrecht, de 1715: 
“uma parte troque o que lhe é de tanto proveito, com outra parte, a que faz maior 
dano que ela o possua” (CORTESÃO, 1945, p. 285, tomo II). 

As réplicas espanholas, por sua vez, tinham por fundamento: as complexas 
circunstâncias históricas que levaram à soberania espanhola em várias ilhas do Pa-
cífico, prescindindo de qualquer alegação nesse hemisfério, para a boa evolução das 
tratativas; sobre a Colônia do Sacramento, mais que qualquer eventual direito, era 
intolerável para a Espanha ser ela “causa de la disipación de las riquezas del Perú” 
(CORTESÃO, 1945, p. 296, tomo II); a existência, na troca da Colônia, de uma 
área equivalente, “fácil de encontrar nos territórios de Cuiabá e Mato Grosso, ainda 
que, à morte de Felipe V, o governo espanhol estudasse os meios para recobrá-la” 
(CORTESÃO, 1945, p. 297, tomo II) [sem troca nenhuma, presume-se].

Com as negociações em andamento, o território das reduções jesuíticas dos 
Sete Povos das Missões Orientais do Uruguai307 ganhou corpo308, certamente pela 
iniciativa dos jesuítas. Passou a se constituir como região importante e possível 
moeda de troca da Colônia do Sacramento, como ocorreu, mantendo as permutas 
regionais, com os traumas que ocorreram delas (GÓES FILHO, 2013, p. 73).

A Espanha concordou em ceder os estabelecimentos dos jesuítas, em face 
da realidade e dos pressupostos do Tratado que os portugueses dominavam na 
margem direita do Rio Guaporé309, mas em compensação garantia para si o ângulo 

307Os Sete Povos foram fundados pelos jesuítas espanhóis, entre 1687 e 1707, no oeste do Rio 
Grande do Sul; alguns em restos de reduções que escaparam das destruições bandeirantes das pri-
meiras décadas do século XVII.
308As palavras “povoados” ou “aldeias”, em português, traduziam a ideia de “pueblos”, do nome 
espanhol “Siete Pueblos Orientales de Misiones”.
309Onde hoje está o Forte do príncipe da Beira e onde havia a missão jesuítica de Santa Rosa.
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formado pelos rios Japurá e Solimões310. Aos poucos, foram sendo definidas as 
descrições relativas das fronteiras311.  

Os limites que emergiram dessas cartas são basicamente os que se figuram 
no próprio Tratado, cuja primeira versão pouco difere do texto definitivo. Naquele 
ano, a rainha criou a Capitania de Mato Grosso e Cuiabá e determinou a implanta-
ção da sede nela, onde seria construída Vila Bela da Santíssima Trindade, às mar-
gens do Rio Guaporé, e nomeia o seu governador.

Mapa 7 -   Mapa das Cortes 1749

Fonte: Google Images

No começo de 1749, Gusmão despacha a Silva Teles uma carta geográfica 
elaborada sob sua supervisão para servir de apoio visual às negociações. Ali esta-
vam desenhados os limites propostos nas negociações. Era o primeiro mapa do 
Brasil. Apresenta a forma quase triangular hoje familiar e foi chamado Mapa das 
Cortes, mas seu nome preciso era “Mapa dos Confins do Brasil com as terras da 

310Neste rio havia um forte português, ancestral de Tabatinga.
311Segundo Góes Filho, isso “pode ser perfeitamente acompanhado pela leitura das pormenorizadas 
cartas que Alexandre de Gusmão enviava ao negociador português em Madri (assinadas, entretanto, 
pelo ministro Marco Antônio de Azeredo Coutinho)”, no final de 1748.
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Coroa de Espanha na América Meridional”. Esse artifício dava algumas vantagens 
aos portugueses. 

O mapa combinava as cartas conhecidas e confiáveis da América do Sul e 
incorporava a área além de Tordesilhas do Brasil. Entretanto, é visível esta área 
bastante reduzida dando a impressão de haver poucos ganhos territoriais a oeste 
do meridiano abandonado como referência. O mapa, apesar desse defeito, “era o 
melhor que havia no momento”, pois incorporava os dados obtidos pelas penetra-
ções sertanistas mais recentes, e os espanhóis não apresentaram nenhum. Assim, 
foi aceito por ambas as delegações, tornando-se a base tanto da negociação final 
quanto das posteriores campanhas de demarcação312 

No primeiro texto didático da História Econômica do Brasil, Simonsen (1978, 
p. 306/307) apresenta esse Mapa, tratado como “das Cortes” cujo comentário diz:

O Mapa do Brasil de 1749 [...] está visivelmente deformada, 
apresentando Cuiabá sob o mesmo meridiano da foz do Ama-
zonas, próximo ao qual passaria a linha de Tordesilhas. Essa 
construção, mostrando ser menor a área ocupada, talvez tenha 
sido feita visando facilitar a aceitação, pelos espanhóis, do prin-
cípio do uti possidetis, que integrou na América portuguesa tão 
grande extensão de terras ao oeste do meridiano de Tordesilhas. 

Cortesão (1945, p. 332, T. II) foi mais áspero: “O Mapa das Cortes foi pro-
positadamente viciado nas suas longitudes para fins diplomáticos”. Defende, entre-
tanto, tal procedimento:

Alexandre de Gusmão representava então uma política de segredo, 
que o Estado Português vinha praticando sobre seus descobrimen-
tos geográficos, desde o século de quatrocentos. D. João V, no fio 
de uma tradição secular, conservava secreta a cartografia dos Padres 
Matemáticos. O Mapa das Cortes não passava da consequência neces-
sária duma velha política praticada e oficializada ainda no seu tempo 
(CORTESÃO. 1945, p. 333, T. II). 

Deixando de lado possíveis considerações éticas, o que se pode dizer é que 
os espanhóis também adaptavam mapas aos seus interesses políticos, como o re-

312O mapa original foi redescoberto pelo Barão do Rio Branco e atualmente pertence à Mapoteca 
do Itamaraty e foi reproduzido por R.Simonsen.
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velou, por exemplo, estudo publicado em número recente sobre o grande mapa da 
América do Sul, de Cruz Cano y Olmedilla que se constituiu como a base do futuro 
Tratado de Santo Ildefonso (mapa exposto na Secretaria-Geral do Palácio Itamara-
ty, em Brasília) (ALMEIDA, 2009, p. 75).

 O Tratado de Madri foi assinado em 13 de janeiro de 1750. Finalmente se 
legalizava a ocupação da Amazônia, do Centro-Oeste e do Sul do Brasil, efetuada, 
em várias épocas, durante os duzentos e cinquenta anos da vida colonial. Com ele, 
Portugal abandonava o antigo sonho platino... Ficou perto, mesmo assim, de dar ao 
Brasil limites naturais. O geógrafo alemão Brandt assim se expressa: 

A linha divisória é [...] considerada, como um todo, uma linha 
razoavelmente natural, em correspondência com a configuração 
da superfície. No sul quase coincide com os limites entre a mon-
tanha brasileira e a planície platina; no norte, com os divisores 
principais do Amazonas, Orinoco e rios guianenses. No oeste 
não alcança a raia entre a planura brasileira e o cinto montanho-
so do Pacífico, ficando na bacia amazônica. Todavia, também 
aí, dada sua frequente ligação com obstáculos fluviais, não des-
prende da natureza. Pode-se, sem grande inexatidão, dizer que 
ela se aproxima geralmente da divisória continental da circula-
ção fluvial (CORTESÃO, 1945, p. 381, T. II).

Confirmava-se, no dizer de Cortesão (1958), o mito da “ilha Brasil”, segundo 
o qual, mesmo com as imperfeições da realidade que se corporificava, seria a colô-
nia portuguesa da América do Sul uma imensa ilha, desde a foz do Rio Amazonas, 
a extensão do Rio Paraguai desaguando no estuário do Rio da Prata.

O DISTRATO DE EL PARDO DE 1761

Curiosamente, a população, mas principalmente os comerciantes de Portu-
gal, na Colônia do Sacramento, não ficaram satisfeitos com os resultados obtidos 
com o Tratado de Madrid, de 1750. Criticavam a entrega do domínio no estuário 
do Prata aos espanhóis. Isso restringia os negócios na região, até então importantes, 
considerando-se, principalmente, o contrabando de escravos e outras mercadorias. 
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Assumido o novo rei, o próprio governo português sugeriu manter as decisões 
anteriores ao Tratado. 

A resistência inicial foi feita pela população que estava relacionada à demar-
cação e à execução das ações determinadas pelo Tratado de Madrid e que viviam 
nas colônias sul-americanas e nas asiáticas, pois haviam apresentado dificuldades 
insuperáveis para cumpri-las. Também as novas autoridades apresentavam dificul-
dades para esse cumprimento. 

Morrendo o antigo soberano português, D. João V, que tanto buscara aquele 
acordo, governando por mais de quarenta anos o reino lusitano, foi sucedido por 
D. José I, apoiado, desde logo, pelo Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, 
o Marquês de Pombal, com projetos próprios, diferentes dos anteriores. Na Espa-
nha, o governo alterara as orientações diplomáticas e as prioridades em função da 
nova guerra que se estabeleceu na Península Ibérica, quando ocorreu a sucessão 
espanhola. 

Criou-se desde então um ambiente muito conturbado, em especial, envol-
vendo a Colônia do Sacramento, onde a população, basicamente índios, religiosos, 
colonos e militares, revoltou-se. Ali, viviam em moradias provisórias, sempre sob 
o risco de mudança iminente em função das incertezas criadas pelos Tratados e 
acordos metropolitanos.  

A situação não era diferente nos Sete Povos das Missões. Sua ocupação fora 
inicialmente realizada por bandeirantes paulistas em cujas manobras haviam con-
flitado com os jesuítas, razão pela qual existia um ódio latente contra portugueses 
na região, principalmente, da população guarani, instigada pelos jesuítas que ali 
pregavam; com isso, na Colônia havia uma vida provisória.

As condições de moradias provisórias eram realçadas na manutenção do status quo 
já que o Marquês de Pombal, por meio de subterfúgios, evitava entregar o ponto 
estratégico, considerando a logística relacionada às mercadorias que ali chegavam, 
de origem dos domínios portugueses, especialmente escravos. Apoiava-se 
principalmente no comércio de escravos destinados aos trabalhos em Potosí, cujos 
traficantes, normalmente lusitanos, apresentavam grandes lucros, e na importância 
do local para a continuidade do negócio com os espanhóis, acomodados na situação. 
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Observado pelas autoridades espanholas, o negócio pode ter despertado o 
interesse com vistas à cessão do Golfo da Guiné, que os castelhanos passaram a 
reivindicar e onde começaram a fazer tráfico para o trabalho mineiro em Potosí-
-BO, na Argentina e em outros locais onde passou a ser utilizada a escravidão nas 
relações de produção.  

No Oeste, a anterior decisão da rainha Dona Maria Ana d’Áustria, atenden-
do a recomendação do Conselho Ultramarino, havia criado a Capitania de Cuiabá 
e Mato Grosso, com sua sede no Vale do Guaporé e nomeado o Capitão General. 
Tratava-se de um território desvinculado da Capitania de São Paulo, fato que havia 
preocupado o governo espanhol, pouco antes do Tratado de Madrid. Logo após, 
em 1752, deve ter-se ampliado a preocupação espanhola pela autorização do uso 
oficial e comercial da rota do Rio Guaporé-Madeira-Amazonas entre as capitais das 
Capitanias de Mato Grosso e do Grão-Pará (CHAVES, 2014).

Mas não era apenas isso o que ocorria nos distantes domínios após o Tratado 
de Madrid. Por ordens reais, do governo português, havia sido iniciada a reestru-
turação do sistema de defesa na colônia que criara as Capitanias em Goiás e Mato 
Grosso, desvinculando-as da imensa Capitania de São Paulo, exigindo a constru-
ção de praças bélicas, como fortes, fortalezas e outras construções militares, bem 
como a transferência de destacamentos de tropas para aqueles locais, consolidando 
a fronteira (AMADO; ANZAI, 2015; CHAVES, 2014, p. 223).

Para continuar a expansão no Oeste, Pombal participa da criação da Com-
panhia do Grão-Pará e Maranhão, em 1756, e adiciona nas normas de colonização 
o Diretório dos Índios, cuja inspiração era do Governador Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, dando forma administrativo-financeira à idealização e à rees-
truturação dos domínios portugueses alcançados pelo Tratado de Madrid. 

As recusas e dificuldades impostas por ambas as partes, em relação ao Tra-
tado de Madrid, eram sempre difusas e incompreendidas na perspectiva de “como 
demarcar”, ou desencontros protelando sua execução. Mesmo tendo sido nomeado 
Mendonça Furtado, pelo lado português, na região norte as ações acabavam por 
restringir o uti possidetis, conquistado. Internamente, essas recusas estavam associa-
das aos conflitos entre jesuítas e colonos em função das ocupações e escravização 
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dos índios para os diferentes projetos de desenvolvimento no sul e no norte como 
podiam ser entendidas as missões e povoações com gestão dos religiosos onde se 
fazia a reunião dos nativos e se criavam padrões cujos objetivos eram a incorpora-
ção desses seres humanos como trabalhadores, mais ou menos escravizados, nas 
unidades de produção em que se transformaram as missões, fazendas e demais 
domínios dos jesuítas. 

A questão que se apresentava, naqueles meados do século XVIII, era a desti-
nação dada ao resultado do negócio da extração das riquezas naturais pelos jesuítas. 
Em geral tratava-se de realizar com os índios aquilo que acabou se revelando pou-
cos anos depois313: um enorme patrimônio de fazendas, sítios e outras proprieda-
des controladas pelos jesuítas. Apesar disso, não se havia modificado o padrão de 
colonização, cuja base era a alteração da cultura dos índios que, aculturados pela 
igreja, ou pela atividade econômica, transformava-os em trabalhadores escravos ou 
semiescravos com um discurso salvacionista. 

Na perspectiva dos acordos diplomáticos que se faziam, e naqueles anos se 
praticavam, chamou-se ao distrato do Tratado de Madrid, assinando no castelo de 
El Pardo, em 1761, de Tratado de El Pardo. Naquela oportunidade, reuniram-se os 
novos representantes de Portugal e Espanha para desfazer o anterior, assinado e 
comprometido em Madrid e que lhe deu o nome, em 1750. 

Esse novo acordo aqui, chamado de Distrato de El Pardo, pode ser conside-
rado uma insanidade burocrática. O expresso em seu caput aqui justifica-se por si só 
na letra do distrato. 

[...] pela série de sucessivas experiências [ocorridas] na execução 
do tratado de limites da Ásia e da América [Tratado de Madrid 
de 13 de janeiro de 1750] [...] encontrando grandes dificuldades 
[...] [nas regiões] tão distantes e pouco conhecidas das duas cor-
tes [...] desde o ano de 1752 que tem dado e daria no futuro mui-
tos e mais frequentes motivos de controvérsias [...] concorda-
ram e concluíram de uniforme acordo com os artigos seguintes:

313Tanto os jesuítas quanto os colonos enriqueciam ou ampliavam domínios estruturando chácaras 
e fazendas nos territórios das missões e povoações. 
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1º derrubem os monumentos ou padrões que foram erigidos 
em consequência dela e evacuem imediatamente os terrenos 
que foram ocupados a título da mesma execução, ou com o 
motivo do referido tratado, demolindo as habitações, casas ou 
fortalezas, que em consideração do sobredito tratado abolido 
se houveram feito ou levantado por uma e outra Parte: e decla-
rando-lhes que desde o mesmo dia da ratificação do presente 
tratado em diante só lhes ficarão servindo de regras para se diri-
girem os outros tratados, pactos e convenções que haviam sido 
estipulados entre as duas Coroas antes do referido ano de 1750.

Desse modo, determinava o novo acordo metropolitano que a população 
da Colônia do Sacramento e dos Sete Povos das Missões, colonos, índios, jesuítas, 
desfizessem o feito – casas, escolas, igrejas – e se mudassem de residências e locais 
de morada, como se suas casas fossem simplesmente barracas de campanha que se 
armam e desarmam314 depois de transtornos. 

E continuava: “Artigo 2º. O presente tratado e o que nele se acha estipulado 
e contratado serão de perpétua força e vigor [...] trocando-se as respectivas ratifica-
ções no termo de um mês, contado da data deste, ou antes, se couber no possível”. 
Isto significava que tinha força de lei e que se dava um mês para que fosse cumpri-
do. Para tal cumprimento, os governantes coloniais poderiam utilizar a força, como 
de fato ocorreu.

Vários eram os motivos que levaram à anulação do Tratado de Madrid, con-
siderando-se as questões públicas e privadas, mas relacionadas ao extrato superior 
da sociedade então vigente e afastada das colônias. É certo que, no Sul, houve a 
Guerra Guaranítica, influenciando a decisão [de anular Madri]. Parece, todavia, ha-
ver elementos da má vontade contra a obra precursora de Alexandre de Gusmão, 
cujo elemento primacial parece ter sido a longa campanha dos jesuítas contra a 
cessão dos Sete Povos das Missões. No Norte, definitivamente as dificuldades de 
demarcação revelaram-se insuperáveis.

Dessa perspectiva, a controvertida oposição dos jesuítas daquelas missões 
representou fundamental e decisivo papel na falência do tratado. Há autores da área 
314É curioso que essa compreensão relacionada às mudanças de residência determinadas por legis-
lação ocorre, geralmente, em locais e com pessoas de baixo nível de renda, como se isso não im-
plicasse grandes transtornos de natureza pessoal, cultural, política, mas principalmente econômica.



298

diplomática, como, José Carlos de Macedo Soares ou João Pandiá CALÓGERAS 
(1998, p. 76, vol. 1, p. 224) que consideram essa atitude contrária dos inacianos 
como a causa primeira da anulação. Mas, certamente, houve outras e importantes 
razões que justificariam à época atacar a Companhia de Jesus que, em 1759, seria 
expulsa, com seus religiosos do Brasil. 

O historiador português Visconde de Carnaxide (1979, p. 31), tratando das 
relações entre o Brasil e Portugal na época do Marquês de Pombal (1750-1777), 
chegou à conclusão de que as “reações dos inacianos locais, dirigentes dos Sete 
Povos das Missões, não seguiram a orientação da matriz europeia”. Ainda segundo 
o autor,

os jesuítas missionários opuseram-se à transmigração dos po-
vos do Uruguai, ordenada no Tratado de Limites de 1750 [e] a 
Companhia de Jesus empenhou-se tanto quanto os governos de 
Portugal e da Espanha em que a transmigração se fizesse.

A deterioração das relações entre as Coroas, provocada, na Espanha, pela 
ascensão, em 1760, de Carlos III, um opositor do acordo, e, em Portugal, pela 
consolidação do poder de outro contrário ao Tratado, o Marquês de Pombal, foi 
seguramente causa importante da rápida morte (apenas aparente, como revelou o 
futuro) do acordo. Pombal era contra o Tratado de Madri porque não concordava 
com a cessão da Colônia do Sacramento, uma atitude apreciada então, mas certa-
mente exagerada em face da evidente vantagem da troca315. 

O fato é que, em 1761, os dois países assinaram o Tratado de El Pardo, pelo 
qual, como reza o próprio texto do acordo, o Tratado de Madrid e os atos dele 
decorrentes ficavam “cancelados, cassados e anulados como se nunca houvessem 
existido, nem houvessem sido executados”. Nesse ato de grande irresponsabilidade 
social, voltava a região, teoricamente, às incertezas de Tordesilhas, desrespeitada 
de fato e alterada pelo acordo anterior. Na prática, no caso do Tratado de Madrid, 
a boa vontade inicial resultou em que “nenhuma nação pretendia renunciar a suas 

315“Talvez a antipatia do poderoso ministro em relação a seu antecessor em valimento, Alexandre de 
Gusmão, contribuísse para explicar sua posição” (GOES FILHO, 2013, p. 77). 



299

conquistas territoriais ou a seus títulos jurídicos” Assim, no período pombalino se 
construíram e reconstruíram os grandes fortes que até hoje balizam as fronteiras 
do Brasil: Macapá, São Joaquim, São José de Marabitanas, Tabatinga, príncipe da 
Beira, Coimbra... 

O Tratado de EI Pardo apenas criava uma pausa, uma espécie de trégua, 
durante a qual se esperaria o momento propício para novo ajuste de limites. E 
esse momento surgiu em 1777, ano no qual – fato sem precedente na História de 
Portugal – uma mulher, D. Maria I, sobe ao trono e inicia a política de reação ao 
pombalismo, que ficou conhecido como “viradeira”. O novo tratado vinha sendo 
negociando, mas a queda de Pombal e, na Espanha, a substituição do primeiro-mi-
nistro Grimaldi pelo Conde de Florida Blanca modificaram o equilíbrio de forças 
“para pior quanto aos interesses portugueses” (REIS, 1963, p. 376, v. I).

TRATADO DE SANTO ILDELFONSO

Com o extenso nome de “Tratado preliminar de paz e de limites na Améri-
ca meridional, relativo aos estados, que nela possuem as coroas de Portugal, e de 
Espanha, assignado em Madrid pelos plenipotenciários de suas majestades fide-
líssima, e católica, em o primeiro de outubro de 1778, e ratificado por ambas as 
majestades”, chegava a definição dos limites entre Portugal e Espanha, na região da 
América do Sul, naquela data. 

Foi assinado em um Palácio, situado em San Ildefonso, nas proximidades de 
Toledo. Por esse tratado, Portugal conservava para o Brasil e suas fronteiras oeste e 
norte os espaços negociados em Madrid (apenas mais precisas em alguns trechos). 
Cedia, entretanto, a Colônia do Santíssimo Sacramento, sem receber a compensa-
ção dos Sete Povos das Missões, e o Rio Grande do Sul acabava, pois, numa frágil 
ponta e tinha apenas a metade de seu território atual (que praticamente é o de Ma-
dri) (GOES FILHO, 2013, p. 78/79).

Com o Tratado de Santo Ildefonso, Portugal perdia no sul o ponto estraté-
gico no estuário do Prata, conforme havia sido acordado pelo Tratado de Madri. 
Alguns autores garantem ter sido o Tratado importante e relativamente bom para 



300

Portugal, pois confirmava a inclusão no território nacional de quase toda a área 
dos dois terços do Brasil na Amazônia. Este tratado, entretanto, mereceu censu-
ra da maioria dos historiadores brasileiros; entretanto, Varnhagen (apud VIANA, 
1958, p. 71) garante que seus vinte e cinco artigos foram “ditados pela Espanha 
quase com as armas na mão”. Capistrano de Abreu (1963, p. 305) é exceção nessa 
avaliação, pensando com autonomia e acreditando que nenhum patriotismo pode 
sobrepor-se à justiça. Considerou o acordo “mais humano e generoso” que o de 
Madri, pois não impunha transmigrações indígenas, que considerou odiosas (op. 
cit. , p. 79). 

Há historiadores hispano-americanos que condenam Santo Ildefonso, mas 
por motivos opostos aos dos críticos brasileiros: a Espanha poderia, segundo eles, 
ter obtido muito mais naquele momento. Nessa perspectiva, o argentino Miguel 
Angel Scenna (1975, p. 62) se expressa acreditado ser: “San Ildefonso... lamentable 
[para os espanhóis] en cuanto fue negociado cuando España tenía las cartas de 
triunfo en la mano y estaba en condiciones de invadir militarmente el Brasil”.

Certamente se refere à posição em Santa Catarina, de onde o Tratado deter-
mina aos regionais sul-americanos a retirada. Nesse sentido, o autor considerada 
e que o Vice-Rei, Pedro de Ceballos, governador de Buenos Aires, havia ocupado 
a ilha de Santa Catarina e tinha posição de força diante dos portugueses no Rio 
Grande do Sul. Dessa forma, o julgamento adequado parece daqueles historiadores 
hispânicos, como Capistrano de Abreu, que avaliam Santo Ildefonso como acordo 
satisfatório, refletindo a situação de poder daquele momento, mais favorável à Es-
panha, do que à época do Tratado de Madri, favorável a Portugal. O internaciona-
lista argentino Carlos Calvo (apud SOARES, 1939 p. 168) segue essa opinião sobre 
o Tratado de Santo Ildefonso e justifica segundo Góes Fº (2013:80): 

Más ventajoso a España que el de 1750, la dejó en el dominio 
absoluto y exclusivo del Rio de la Plata, enarbolando su bandera 
en la Colonia de Sacramento y estendiendo su dominación a los 
campos del Ibicuí [a região dos Sete Povos] en el margen orien-
tal del Uruguay, sin más sacrificio que la devolución de la isla 
de Santa Catalina, de la cual se había apoderado por conquista.
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O tratado seria anulado em 1801, em função da guerra. Mas, de qualquer 
forma, em 1777, definiam-se, em grande parte, com Santo Idelfonso os limites 
fronteiriços fixados no Guaporé, Mamoré e Madeira. Textualmente diz o Tratado 
no artigo 11:  

Baixará a Linha pelas águas destes dois Rios Guaporé e Ma-
moré: unidos com o nome da Madeira, até à paragem situada 
em igual distância do Rio Maranhão, ou Amazonas e da boca 
do dito Mamoré e desde aquela paragem continuará por uma 
Linha Leste Oeste até encontrar com a margem Oriental do Rio 
Jabari [Javary], que entra no Maranhão pela sua margem Austral; 
e baixando pelo álveo do mesmo Jabari até onde desemboca no 
Maranhão, ou Amazonas, prosseguirá águas abaixo deste Rio, a 
que os Espanhóis costumam chamar Orelana e os Índios Guie-
na, até a boca mais Ocidental do Japurá, que deságua nele pela 
margem Setentrional.

Grande parte das discussões transcritas dos originais e dos relatos disponí-
veis dos diários e da crônica da época316 está disponível317. Esses relatos fazem o 
preâmbulo à história que trata da tragédia que foram a colonização e a recoloniza-
ção, concluídas com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a Linha 
Telegráfica desde, o final do século XIX e início do século XX. 

Ainda como derradeira etapa do período colonial, é necessário dizer que o 
domínio e posse das terras, com vista ao Tratado de Madrid, ocorrido em 1750, re-
velou informações sobre a região que podem ser julgadas fundamentais, quando se 
construiu uma nova geografia política nas colônias portuguesas na América do Sul 
e se definiram na região as novas estratégias do reino português, como a Compa-

316Decorre dos informes disponibilizados, das informações e planos propostos daquelas missões e, 
em geral, não cumpridos, que se indicassem grandes investimentos em eclusas, ferrovias, canais e 
mais recentemente em hidrelétricas, considerando a transposição do trecho encachoeirado. Nessa 
perspectiva, no estudo jornalístico de 1959, cujo rigor científico não é essencial, mas compatível 
com este estudo, no qual o autor disponibiliza grande parte dos relatos das expedições, missões e 
planos ocorridos ao longo dos mais de quatrocentos anos de história da Amazônia, apresentado a 
público como a Ferrovia do Diabo.
317FERREIRA, Manoel R. A ferrovia do Diabo. São Paulo: Melhoramentos, 2005; HARDMAN, F. F. 
2. ed. Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na selva. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004.
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nhia do Grão-Pará e Maranhão, ligando Vila Bela da Santíssima Trindade a Belém, 
passando pelo Guaporé, Mamoré, Madeira e Amazonas.  

Portanto, se se aceita a ideia da expedição de Palheta como missão seminal e 
confirmadora do domínio português na região, a descrição desse reconhecimento 
local parece caracterizado no texto da missão de Gonçalves da Fonseca, entre 1749-
1752, quando se elaborou o mapa da região e se preparou a chegada de D. Antônio 
Rolim de Moura na criada Capitania de Mato Grosso e sua capital, por ordem real. 

Essa criação da Capitania derivava dos diversos arraiais vicejados pelas Minas 
do Mato Grosso, na região do Guaporé, construídos desde 1734, após a expansão 
no sentido noroeste do território do domínio português, mas em especial bandei-
rantista. Inicialmente arraiais garimpeiros, foram depois ocupados, em 1736, por 
famílias e numerosos trabalhadores que vieram nas comitivas que se formavam 
em Cuiabá e no Brasil como um todo (AMADO; ANZAI, 2006, p. 41). Ali, os 
colonos passaram a se ocupar com sítios e fazendas, as sesmarias concedidas pela 
coroa portuguesa, produzindo pecuária ou agricultura, instalados nas margens dos 
rios afluentes e formadores que vertem para o Amazonas ou Paraguai: era ainda 
Capitania de São Pulo. 

Mas, nas cachoeiras do Madeira e em seu curso onde atuava o governo do 
Grão-Pará, a orientação era diversa; recebida diretamente da Coroa portuguesa, 
deixou marcas, na ótica da geografia de uma política colonial, na qual se fazia a 
ocupação do Oeste, oferecendo incentivos fiscais e privilégios legais, marcantes nos 
vinte primeiros anos da implantação da capitania (LAPA, 1973).

Com a ascensão de Pombal, em 1750, a metrópole assumiu uma nova es-
tratégia que se configurava no aprofundamento da articulação dos dois Estados 
da América portuguesa no Oeste: o Estado do Brasil, com a Capitania Geral de 
Mato Grosso, e a autônoma Capitania do Grão-Pará - Maranhão, visando atingir 
pelo noroeste extremo o Grão-Peru, na atual Bolívia, com práticas solapadoras de 
contrabando, de certo modo secreto, mas sempre tolerado.  

Esses foram fatores de peso na criação e implantação, em 1756/1757, da 
Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e da Capitania de São José do Rio 
Negro. Reconhecia nesse movimento o governo pombalino a produção extrativista 
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que se avolumava no ambiente, edificado e normatizado, associado à repartição do 
Mato Grosso, como elemento de espacialização da nova fronteira entre os domí-
nios ibéricos, nos quais se localizava o Real Forte do Príncipe da Beira, localizado às 
margens do Rio Guaporé (no atual Estado de Rondônia), à cerca de 900 quilôme-
tros de Vila Bela da Santíssima Trindade e a 3.600km de Belém do Pará pelo trajeto 
fluvial, tendo sido sua construção iniciada nos anos setenta do século XVIII (1776). 

TRATADO DE AYACUCHO: CONSOLIDAÇÃO DO OESTE

 O Tratado de Ayacucho foi estabelecido e assinado durante o governo im-
perial do Brasil com a Bolívia, em 23 de novembro de 1867, e se manteve até 1899, 
quando foi proclamada a República do Acre, por Luiz Galvez Rodrigues de Arias, 
que no Brasil que seria conhecido como Galvez, o Imperador do Acre (SOUZA, 
1998).

Em março de 1867, o Brasil, envolvido no conflito da Tríplice Aliança que 
fazia guerra ao Paraguai, antecipou-se a uma possível segunda frente de batalha 
que pudesse ser aberta pela Bolívia, um estado independente desde 1817, à qual 
ofereceu um acordo similar ao do Paraguai, chamado Tratado de Amizade, Limites, 
Navegação, Comércio e Extradição.  

No caput do Tratado havia as sempre considerações:  

em nome da Santíssima Trindade [...] e reconhecendo a neces-
sidade de se chegarem a um acordo definitivo sobre os limites 
dos dois Estados e desejando promover a comunicação e o comércio pela 
fronteira comum e pelos rios, na parte que pertence a cada um dos 
mesmos, de modo a se assegurar a amizade que felizmente os liga; 
resolveram celebrar, para estes fins, um Tratado.

No Artigo 1º, prometiam “paz firme e sincera entre os países”, bem como 
pretendiam “assegurar a amizade”, como estava no introito. No 2º, concordavam 
em reconhecer, com base na determinação da fronteira, o princípio do uti possidetis, 
estabelecido pelo Tratado de Madrid, e ratificado pelo de Santo Idelfonso, declaran-
do como fronteira estabelecida desde 

o Rio Paraguai na latitude de 20º 10’, onde desagua a Bahia 



304

Negra e seguirá pelo meio desta até ao seu fundo e d’ahi em 
linha reta á Lagoa de Cáceres, cortando-a pelo seu meio. Dali, á 
Lagoa Mandioré e a cortará pelo seu meio, bem como as Lagoas 
Gaiba e Uberaba, em tantas retas quantas forem necessárias, de 
modo que fiquem do lado do Brasil as Terras Altas das Pedras 
de Amolar e da Insua [trecho modificado pelo Tratado de 1903]. 

Do extremo da Lagoa Uberaba sairá uma linha reta em direção 
ao extremo sul da Corixa-Grande, salvando as povoações brasi-
leiras e bolivianas que ficarão respectivamente do lado do Brasil 
ou da Bolívia. Do extremo sul da Corixa-Grande irá em linhas 
retas ao norte do Morro da Boavista e aos Quatro Irmãos; 
destes, também em linha reta, até ás nascentes do Rio Verde; 
baixará por este Rio até á sua confluência com o Guaporé e 
pelo meio deste e do Mamoré até ao Beni, onde principia o Rio 
Madeira [trecho com algumas alterações pelo Tratado de 1903 e 
pelas Notas Reversais de 1958 (Roboré)]. 

É curioso que a geografia do Rio Madeira, em sua origem, ficará estabelecida no 
Tratado de Santo Idelfonso, na junção do Guaporé e do Mamoré e “baixará a Linha 
pelas águas destes dois Rios Guaporé e Mamoré unidos com o nome da Madeira”318 
e neste, consideram os negociadores, que “o baixará por este Rio até á sua conflu-
ência com o Guaporé e pelo meio deste e do Mamoré até ao Beni, onde principia 
o Rio Madeira ”319. Assim, 

Deste rio para o oeste seguirá a fronteira por uma paralela, ti-
rada da sua margem esquerda, em latitude sul 10º 20’, até en-
contrar o Rio Javary. Se o Javary tiver as suas nascentes ao norte 
daquela linha Leste-Oeste, seguirá a fronteira, desde a mesma 
latitude, por uma reta a buscar a origem principal do dito Javary 
[trecho modificado pelo Tratado de 1903].

Artigo 3º. No prazo de seis meses [...] nomeará cada uma das 
altas partes contratantes um Comissário para obter um comum 
acordo e demarcação da linha divisória. [...] Artigo 5º [...] fixa, 
em um ou outro ponto, limites onde sejam mais naturais e con-
venientes a uma ou outra Nação, parecer vantajosa a troca de 
território, poderá esta ter lugar, abrindo-se para isso novas ne-

318Tratado de Santo Idelfonso.
319Tratado de Ayacucho.
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gociações, e fazendo-se, não obstante isto, a demarcação como 
se tal troca não houvesse de efetuar-se. 

Como na preparação do Tratado de Madrid, havia boa vontade e disposição 
diplomática para  promover permutas de áreas, nem sempre apoiadas por gover-
nantes e empresários: “o caso da troca de territórios para dar-se logradouro a algum 
povoado ou a algum estabelecimento publico, que fique prejudicado pela demasia-
da proximidade da linha divisória”. 

Esse princípio repetia-se como no preparo de 1750 e voltaria a ser utilizado 
no Tratado de Petrópolis que se seguirá, em 1903, quando a República estava insta-
lada no Brasil e se farão algumas dessas alterações, com graves consequências para 
Mato Grosso.

O Art.9 procurava mitigar o contrabando na região e buscava condições de 
polícia e fiscalização, comprometendo-se o Brasil

a conceder á Bolívia, nas mesmas condições de policia e de por-
tagem, impostos aos nacionais e salvos os direitos do fisco, o 
uso de qualquer estrada, que venha a abrir, desde a primeira 
cachoeira, na margem direita do Rio Mamoré, até a de Santo 
Antônio, no Rio Madeira, a fim de que possam os cidadãos da 
República aproveitar para o transporte de pessoas e mercado-
rias, os meios que offerecer a navegação brasileira, abaixo da 
referida cachoeira de Santo Antônio.

Abria-se com isso uma brecha para a implantação das observações feitas para 
os estudos de encaminhamento do que viriam a ser os projetos de ultrapassagem 
de estruturas, como eclusas ou outras, como a Estrada de Ferro Madeira-Ma-
moré e os Tratados que se seguiram na região do Rio Madeira.

O Tratado de Ayacucho foi assinado entre o Brasil e a Bolívia, em 1878, e 
definiu áreas de fronteira, inclusive na formação do Rio Madeira, considerando 
a extensão dos rios formadores do Rio Guaporé e Mamoré.
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TRATADO DE PETRÓPOLIS

O Tratado de Petrópolis foi assinado em 17 de novembro de 1903, entre a 
Bolívia e o Brasil. Por ele ficava ajustado que o Brasil deveria, entre outros itens, 
proceder à troca de áreas e fazer a construção da Estrada de Ferro ligando os por-
tos de Santo Antônio do Rio Madeira ao de Riberalta, no Rio Beni, na Bolívia, por 
onde seria escoada a produção boliviana, ou seja, por onde fluiria a exportação de 
látex, castanha e outros produtos extrativistas na Bolívia. Na continuidade desse 
processo, dava condições para o transporte pelo Rio Madeira, e dali pelo Rio Ama-
zonas, até o oceano, buscando a Bolívia mercados internacionais na Europa e costa 
leste americana.

Na permuta de áreas, o Brasil receberia a região do atual estado do Acre, em 
troca de áreas na bacia do Paraguai, na fronteira com a Bolívia, no atual Estado de 
Mato Grosso, em torno de 3000 Km², áreas que o Brasil deixava de reclamar des-
de os acordos anteriores. Essa troca permitiria que se levasse a linha de fronteira 
para limites marcados naturalmente por acidentes geográficos, delimitando o Mato 
Grosso íntegro320, fixando-se os limites dos estados fronteiriços da Bolívia, Beni e 
Pando, com a atual Rondônia e Santa Cruz de La Sierra, com Mato Grosso. Permi-
tiria, ainda, que a Bolívia construísse alfândegas em Corumbá e depois em Guajará 
Mirim, cidades fronteiriças, assim como em outras cidades brasileiras onde havia 
comércio de borracha, como Manaus e Belém. O governo brasileiro pagaria ao 
governo da Bolívia dois milhões de libras esterlinas (£ 2.000.000,00), equivalentes a 
aproximadamente US$300 milhões.

Desse modo, o Brasil incorporava o território do Acre e toda a produção 
extrativista daquela região, considerando à época a importância da grande produção 
de borracha, mas também diversos produtos característicos da Amazônia, madei-
reiros e não madeireiros, da floresta.  

320Em 1943, haveria a divisão que criou o Território Federal do Guaporé e em 1976, a criação de 
Mato Grosso do Sul. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1903
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Riberalta
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina
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ACORDO DE WASHINGTON

Durante a segunda Guerra Mundial, o governo Vargas apresentava uma po-
sição pendular em relação ao seu engajamento no conflito. Simpatias com os go-
vernos fascistas e nazistas em diversas ocasiões revelavam um potencial apoio ao 
eixo. Por outro lado, parte do ministério do presidente tinha disposição contrária e 
dava apoio aos aliados. 

Desde o início do governo, Vargas conviveu contradições e posições contrá-
rias e lhes deu guarida; entretanto, perseguiu e aniquilou comunistas e integralistas, 
em 1935 e 1937, respectivamente. Desse modo lhe foi possível construir algumas 
políticas plurais e de seu interesse.   

Não era diferente nas questões internacionais, especialmente tratando-se de 
um conflito com as proporções que havia tomado a Guerra Mundial. Assim, em 
1939, Oswaldo Aranha foi a Washington atender a um “convite” que fizera o Pre-
sidente Roosevelt ao governo brasileiro. Mas, além de Aranha, foi também Simão 
Lopes, importante assessor econômico do presidente Vargas, que atuava naquilo 
que poderia ser chamado de planejamento ou estratégias de governo. 

Dessa visita, foi esboçado um acordo ao qual se seguiram as missões de Aléx 
Taub, em 1941, e Morris Cook, em 1942. Note-se que era um período da Guerra 
e que o responsável pelo lado brasileiro para fazer o acompanhamento (follow-up) 
daquele planejamento foi o ex-Tenente João Alberto, uma espécie de secretário 
dos assuntos de Coordenação de Mobilização321 Econômica do governo, en-
tre 1940-45. 

Para efeito de incorporar o diagnóstico preparado pelas missões ameri-
canas, foi estabelecido o Acordo de Washington. Por ele, foi feito um emprés-
timo de 100 milhões de dólares destinados à modernização e implantação do 
projeto siderúrgico construído em Volta Redonda – a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN). Iniciava-se, também, a estatização da United State Steel, 
transformada em Companhia Vale do rio Doce. Em contrapartida, o Brasil 
assumia o compromisso de aquisição de material bélico dos EUA, no valor 
321O ex-tenente participaria também dos programas Marcha para o Oeste e acompanharia Vargas 
nas visitas a Cuiabá e Porto Velho.  
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de 200 milhões de dólares. Entregaria minério de ferro e outros minerais es-
tratégicos, como cassiterita, bauxita, cobre, cristal, magnésio, quartzo, mica, 
níquel, zinco, para o chamado esforço de guerra americano.

No conjunto de matérias-primas destinado ao esforço de guerra, in-
cluía-se a borracha, considerando que os japoneses haviam tomado a Malásia 
e, portanto, haviam cortado fornecimento de látex para a fabricação de pro-
dutos vulcanizados, como pneus, capas, botas, etc. 

Nessa perspectiva, foi criado um fundo gerido por uma companhia 
americana, a Rubber Development Corporation, que atuaria com o Depar-
tamento Nacional de Imigração e este ofereceria incentivos financeiros aos 
produtores. Além desse fundo, o acordo permitia incorporar um Serviço es-
pecial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA) e a Supe-
rintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA)322.  

Decorrente desse esforço e para entrega de matérias-primas, especial-
mente a borracha para vulcanização, era necessário que se buscasse reestru-
turar os seringais abandonados quando o preço da borracha chegou a níveis 
ínfimos, no início do século XX. Vargas, nessa perspectiva, criou o Programa 
Soldados da Borracha, que atuava como uma espécie de estimulo à mobiliza-
ção de ações para aumentar a produção. Seria o segundo ciclo da borracha, 
como passou a ser chamado na região Amazônica.  

O decreto lei 5225 criou o Batalhão do Soldado da Borracha em 01 de 
setembro de 1943; com esse decreto, passou-se a recrutar no nordeste traba-
lhadores seringueiros como se fossem militares do exército que atuariam nos 
seringais. Com apoio do DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda – e 
sua competência política, passou-se a estimular o padrão de geração de renda 
que poderia vir a ser um novo processo de crescimento econômico. Efêmero, 
todavia, extinguiu-se com a assinatura de paz e o retorno à normalidade dos 
mercados de látex. 

322O acordo permitia, ainda, instalar bases militares na região Norte e Nordeste, como a de Natal, 
no Rio Grande do Norte.
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TRATADO DE ROBORÉ

Os acordos de Roboré, ou Tratado de Roboré, são um conjunto de acordos e 
notas reversais 323 entre o Brasil e Bolívia, assinados em 29 de março de 1958, cujo 
objetivo era consolidar um processo de negociação entre os dois países e que se 
iniciou em 1938 tratando de assuntos relacionados à energia, tais como comercia-
lização de gás natural, exploração de petróleo e, pela primeira vez, a construção de 
um gasoduto entre a Bolívia, onde se produzia o gás, e o Brasil, entre os maiores 
consumidores da América do Sul. Mas a evolução do processo de negociação pas-
sou a tratar das usinas hidrelétricas no Rio Madeira, considerando a integração que 
ocorre na bacia desse rio e seus formadores.  

Desse modo, no início dos anos sessenta, as discussões, apesar de terem sido 
intensas nos anos anteriores, passaram a um esfriamento em função dos custos de 
extração do petróleo e gás boliviano, em face das ofertas que o Brasil recebia para 
produto concorrente e da tecnologia utilizada. Os governos nacionalistas no Brasil, 
ademais, procuravam, através da Petrobrás, buscar a autossuficiência almejada por 
grande parte da população e sua representação política. 

Há a considerar, como dificuldade na operacionalização dos acordos do Tra-
tado, os interesses americanos com vista às reservas e prospecção de petróleo da 
qual participavam as empresas das concessões feitas pelo governo durante os anos 
cinquenta e sessenta, atuando na Bolívia e no Brasil. Dessa maneira, o Departamen-
to de Estado esteve sempre envolto em negócios de petróleo, defendendo empre-
sas que à época eram questionadas por negociatas relacionadas com a Gulf  Oil em 
detrimento de empresas brasileiras que atuavam com os chamados hidrocarbone-
tos, especialmente a Petrobrás (FRANÇA, 2015, p. 54; MARTA, 2002, p. 60)

No final dos anos sessenta, durante o governo militar vigente, surgiu o pio-
neiro estudo sobre a “possibilidade da construção do gasoduto desde a Bolívia”. 
Imaginavam os planejadores criar um grande polo de desenvolvimento no Oes-
te brasileiro, considerando as indústrias de base, na região de Corumbá, contan-
323Eram 31 instrumentos diplomáticos, sendo 20 notas reversais, dez convênios sobre matéria di-
versa, mas havia um “Protocolo preliminar sobre a navegação permanente dos rios bolivianos e 
brasileiros do sistema fluvial do Amazonas”.
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do com os minérios de Urucu, e de alimentos, considerando o desenvolvimento 
da agropecuária regional, cuja colonização geraria as matérias-primas (FRANÇA, 
2015, p. 55). Consideravam para tanto a construção de um gasoduto desde Santa 
Cruz de La Sierra até Corumbá, desviando o foco da região do Rio Madeira para a 
região do Rio Paraguai, e a construção da Usina Siderúrgica em Corumbá, em cuja 
região ferro e manganês eram abundantes, mas o Itamaraty revelou incertezas no 
fornecimento de gás natural324, postergando o projeto até sua retomada no final do 
século XX, depois de grandes discussões (MARTA, 2002).

A contrariedade nas negociações entre os dois países sobre a hidroeletricida-
de foi marcada pela construção do GASBOL. O gás natural boliviano foi introdu-
zido de forma avassaladora com a ideia de energia limpa e eficiente propagada pelas 
empresas como a Enron, cuja rapidez para a geração reduzia o risco de “apagão”. 
Isso protelava a geração com fontes hídricas como na região do Rio Madeira, ou 
seja, o padrão introduzido trazia com a privatização e a geração com gás natural, 
de modo errático, alteração nas condições das negociações bilaterais desenvolvidas 
pela diplomacia, cujo planejamento não estava consolidado, e passavam  a tratar 
usinas termoelétricas, gasodutos e energia na perspectiva praticamente única.

A construção das usinas hidrelétricas, aventadas como potencial de integra-
ção latino-americano através de uma hidrovia associada no leito do Rio Madeira 
e de sua bacia, foi sendo preterida nas reuniões das Comissões Mistas. Nos anos 
setenta, tímidas iniciativas passaram a ser empreendidas através de estudos visando 
ao “aproveitamento do trecho binacional do Rio Madeira, em Cachuela Esperanza, 
no Rio Beni”, como etapa325 de projetos maiores a serem empreendidos na bacia 
Amazônica, considerando o movimento ambientalista que ganhava corpo. 

Importante lembrar que o Tratado de Roboré e o Decreto Legislativo de 
26/06/1961, da Câmara boliviana, incluíram clausula pela qual se 

previa a adoção de soluções de navegabilidade dos cursos d’água 
de ambos os países na Amazônia, ‘em região compreendida en-

324A Bolívia havia se comprometido com a Argentina e a disponibilidade das reservas tornou-se 
insuficiente, à época. 
325Vale lembrar, segundo França 2015, que as análises da questão energética estavam sempre asso-
ciadas à ideia de integração hidroviária (Oficio nº S61 de 15/08/1975 da Chancelaria Boliviana). 
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tre o paralelo 11º sul e o meridiano 66º Oeste, até as fronteiras 
naturais comuns à Bolívia e ao Brasil determinadas pelos rios 
Abunã e Mamoré-Madeira e, em território do Brasil, desde a 
confluência entre o rio Abunã e o Rio Madeira  até a cidade de 
Porto Velho’, complementando-se tal trabalho com o estudo 
do rio Acre. 

Essa discussão, na perspectiva teórica, derivava da questão da integração la-
tino-americana, expressa por Guachalla e Ostria que a formularam em meados dos 
anos cinquenta do século XX, na qual a Bolívia assumia uma função articuladora 
e à qual chamaram “terra de contatos”, em função de sua “mediterranidade”, cuja 
ideia resume-se como:

enclavada en el centro de la parte sur del Continente y tributaria, 
como ningún otro país de América, de los sistemas del Ama-
zonas, del Plata y del Pacífico, Bolivia, cuya expresión geográ-
fica constituye una realidad desde las más remotas épocas, está 
llamada a tener un rol continental. Dentro de esa inobjetable 
afirmación, Bolivia, aspira a ser, no tierra de antagonismos, sino 
tierra de contactos (FRANÇA, 2015, p. 84).

Dessa forma, desde o coração da América do Sul, como passaram a consi-
derar os governos da Bolívia, demandariam vias que viabilizassem acessos a todos 
os países da região. Desse modo, era necessário que o Brasil e os outros países do 
continente acatassem a ideia e cedessem espaços e condições para que tal ocorresse. 

No final do século XX e início dos anos 2000, o Brasil iniciava, depois de 
uma grave crise de falta de energia, programas de longo alcance que foram criados 
considerando a Constituição Federal de 1988, no § 2º do artigo 5º da chamada 
cláusula aberta dos direitos fundamentais: “Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte” (BRASIL, 1988). Desse modo, alguns direitos não específicos na forma 
expressa da Constituição Federal de 1988 foram entendidos como direitos funda-
mentais da população brasileira, em decorrência dos princípios constitucionais, do 
regime democrático e dos tratados internacionais. 
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Esses direitos difusos se materializaram por meio de instrumentos denomi-
nados “serviços públicos”, que foram criados pelo Estado para cumprir as finalida-
des que passaram a ser consideradas como bem estar social e neste caso a energia 
elétrica tinha essa característica. Para cumprir esses pressupostos o Governo, de-
pois de privatizar o sistema, passou a criar programas de universalização da energia. 
Em novembro de 2003, o governo criaria o Programa “Luz para Todos”, que, 
associado a outros programas sociais, aumentava a demanda de energia.

A infraestrutura do setor de energia exigiu que o governo brasileiro iniciasse 
maciços programas de investimentos em geração e transmissão de eletricidade, vez 
que a distribuição havia sido privatizada. Esse processo, além de UHE planejadas, 
associava um sistema de segurança baseado no GN interligado de maneira a cons-
tituir um sistema ao qual se chamou Sistema Nacional SIN. 

No caso do Rio Madeira, retomavam-se os “aproveitamentos identificados 
pela Eletronorte nos anos de 1970, como alternativos, visando à geração de eletri-
cidade e integração física da América do Sul”, aos quais se passou a chamar Com-
plexo do Madeira. Nessa perspectiva, havia a demanda provocada pela Comissão 
Mista criada em 2003 que atuava paralela à Iniciativa de integração da Infraestrutura 
regional sul americana – IIRSA – com a justificativa de aprofundamento por meio 
de uma hidrovia nos rios Beni e Madeira, articulando o acesso boliviano ao Atlân-
tico. 

Nota técnica indicava a geração de 8 GW, aproximadamente, como poten-
cial hidroelétrico apenas no território nacional brasileiro. Mas identificava interesse 
boliviano em associar as barragens a serem feitas no Rio Madeira à construção de 
eclusas, de modo a permitir a navegação fluvial do Rio Beni ate a Foz do Amazo-
nas326.

Para a Aneel – Agencia Nacional de energia elétrica –, os investimentos ne-
cessários para a construção dos empreendimentos montariam a US$ 16 bilhões, 
sendo US$ 12 bilhões no Brasil e US$ 4 bilhões na Bolívia. Previa-se, então, que as 
que as usinas no lado brasileiro seriam implantadas até 2014, o que de fato aconte-

326Eclusa é uma obra de engenharia hidráulica cuja função é permitir aos barcos subirem ou desce-
rem os rios em locais onde há desníveis ou barragens, como no caso do Rio Madeira.
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ceu, sendo que UHE de Santo Antônio passaria a operar em 2012 e a de Jirau, em 
2013, alcançando pleno funcionamento em 2016.

A habilitação de hidrovias, segundo alegam os produtivistas, constitui-se em 
opção para aliviar a demanda sobre rodovias e baratear a logística de transporte, 
além de permitir o acesso de países mediterrâneos aos portos do Atlântico e do 
Pacífico, conectando, dessa maneira, regiões mais isoladas do subcontinente. Os 
represamentos que se fizeram no Madeira em Santo Antônio e Jirau deixaram um 
rastro de desequilíbrio social e ambiental em favor de interesses econômicos e pou-
cos empregos.

No eixo Peru-Bolívia-Brasil da IIRSA, por exemplo, o corredor fluvial “Ma-
deira-Madre de Dios-Beni” apresenta grande potencial hidroviário, cuja concretiza-
ção depende, no entanto, da implantação dos empreendimentos hidroelétricos do 
Madeira, em território brasileiro e boliviano. Afinal, os portos de Porto Velho têm 
píeres com diversas mercadorias que podem integrar cada vez mais povos. 

As antigas cachoeiras e corredeiras, decorrentes dos dezoito afloramentos 
rochosos que comprometem a navegabilidade no trecho (a jusante) entre Guaja-
rá-Mirim e agora Jirau, podem ser vencidas com a regularização do leito do rio, 
aparentemente planejado, em decorrência do remanso [...] formado pelas centrais 
elétricas de Santo Antônio e Jirau, de eventual futura usina binacional no Alto Ma-
deira e da planejada usina em Cachuela Esperanza e Guajará Mirim.

Mas não se pode esquecer que a falta de compromisso social, ambiental e 
mesmo cultural de governantes e construtores de infraestrutura, ao edificarem 
grandes obras de engenharia civil, tem trazido poucos projetos de integração social, 
sem os quais os ribeirinhos ficam desempregados e sem renda. Não seria diferente 
na fronteira onde a ausência desse planejamento é mais sentida.
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CAPÍTULO 9
POVOAÇÕES, MISSÕES E VILAS DO MADEIRA

A colonização portuguesa do Rio Madeira até a chegada da expedição de 
Francisco de Melo Palheta, em 1723, como se viu era pouco mais que algumas 
aldeias e missões de índios e jesuítas em seu trabalho de catequese, liderados pelo 
padre João Sampaio, ou San Paio, que vivia ao longo daquele rio e que viria a fundar 
na região as vilas de Santo Antônio, no espaço onde está Rondônia, uma das quais 
no início do trecho encachoeirado (PORRO, 2007).

Em função dos seus resíduos acumulados na barra do Rio Amazonas, for-
ma-se um arquipélago cujas ilhas, furos, igarapés e riachos constroem um intrinca-
do labirinto onde viviam os nativos hábeis em seu uso e de onde tiravam sua vida. 
A região de matas era conhecida dos portugueses desde a viagem feita por Pedro 
Teixeira e sua comitiva, em 1638-9, local que se prestou ao estacionamento da frota, 
na ilha dos Tupinambaranas. Ali receberam informações sobre o Rio que batizaram 
como das Madeiras, também chamado Caiary pelos Tupinambá. Posteriormente, 
quando o padre Antônio Vieira era provincial dos jesuítas no Grão-Pará e Mara-
nhão, na década de cinquenta do século XVII, fundou uma povoação na região dos 
Autazes327 como local de catequeses, dentro da política missionária que praticavam 
e atraiu tribos e povos indígenas, para a ilha dos Tupinambaranas. No mesmo local, 
outro núcleo urbano se formou, constituindo-se com o tempo na Vila de Serpa e 
depois, com a legislação, na cidade de Itacoatiara, aumentando sua população.  

No XVIII, no curso do baixo Rio Madeira, bem como ali na sua foz, havia, 
além das aldeias indígenas, pequenos arraiais de pernoite abandonados e, pelo me-
nos uma Vila, a de Borba, em alguns pontos da qual havia destacamentos militares 
ainda remanescentes dos contatos e mantidos para facilitar e proteger a comunica-
ção com Mato Grosso [e] para repelir as invasões dos Mura. 

As descrições do Ouvidor Francisco Xavier Ribeiro Sampaio, feitas em sua 
“viagem de visita e correição” entre 1774 e 1775, permitem avaliar algumas razões 
das dificuldades de colonizar a região do rio Madeira. Resumem-se em dois pontos: 

327Como viária a ser chamado o arquipélago do Estado do Amazonas.
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a falta de casais brancos e o ataque constantes de índios Mura. Diz o ouvidor: “Se-
ria convenientíssimo que se lhe introduzissem cazaes de brancos; porque se acha 
muito falta de gente, que possa fazer florecer nella a agricultura, que em attenção á 
bondade das terras receberia extraordinário augmento.” Continua no parágrafo se-
guinte, o XXVIII, onde completa a questão: “reside nesta villa hum destacamento 
militar commandado por hum official, não só para facilitar, e proteger a comunica-
ção com Mato Grosso, mas para repellir as invasões dos Mura” (SAMPAIO, 1825, 
p. 11).

É possível dizer que a alegada miscigenação entre portugueses e índias não 
foi universalizada na colonização portuguesa, especialmente na Amazônia, como, 
alias, supõem alguns historiadores portugueses. Estes insistem em afirmar que hou-
ve a miscigenação entre os brancos e índios de uma maneira geral. Essa tese acre-
ditava que a colonização implantada no Brasil dependesse apenas da ocupação de 
população branca e que apenas ela trouxesse um desenvolvimento à região, como 
defende o viajante328, a partir da agricultura. Entretanto, na região, parece ter havi-
do apenas um processo de aculturação dos índios, mantendo-os com suas famílias. 
Certamente, o subdesenvolvimento que se fixou não pode ser debitado apenas à 
falta de transferência de famílias trazidas da Europa, ou da África. Deve-se associar 
um padrão econômico de ocupação apenas masculina (padroado, aviamento, gran-
des obras) de exploração que ensejou baixa população, diferente do como ocorreu 
em outras regiões brasileiras. 

Com certo preconceito, Caio Prado Junior (2000) entendeu que havia ne-
cessidade desses colonos (brancos) para que ocorresse um processo mais sólido 
de desenvolvimento que fosse adequado à agricultura na Amazônia, substituindo 
o extrativismo, cujo modelo era pensado pelo governo Pombalino e exposto no 

328Diário da viagem que em visita e correição das povoações da capitania de S. Jose do Rio Negro 
fez o seu ouvidor e intendente geral da mesma, Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, no anno de 
1774 e 1775, exornado com algumas notícias geográficas, e hydrográficas da dita capitania, com 
outras concernentes á historia civil, politica, e natural della, aos uzos, e costumes, e diversidade de 
nações de índios seus habitadores, e á sua população, agricultura, e commercio: vindica-se occa-
sionalmente o direito dos seus verdadeiros limites pela parte do Peru, nova Granada, e Guyana, e 
trata-se a questão da existência das Amazonas americanas, e do famoso lago dourado (SAMPAIO, 
1825) Lisboa, Typografia da Academia, 1825.
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Diretório dos Índios, tendo por base as informações de Mendonça Furtado como 
Governador da Região. Desse modo, dizia:

a colonização incipiente não podia fornecer os esforços reque-
ridos para se sobrepor as contingências naturais. E faltava o ele-
mento essencial: gente. A ínfima população branca e o contin-
gente indígena pouco eficiente para o serviço que dele se exigia 
não davam conta da tarefa (PRADO JUNIOR, 2000, p. 218).

Provavelmente, faltavam ao cenário encontrado por Sampaio (1825) os co-
lonos brancos com suas famílias ou mamelucos luso-brasileiros oriundos delas, 
como em outras regiões brasileiras e como esperava encontrar o viajante no vale 
dos rios da Amazônia. Mas parece mais grave a falta de investimentos adequados 
à Amazônia e seu extrativismo para estruturar a colonização. Também naquele es-
paço se revelavam dificuldades de comunicação e navegação pelos rios, em face da 
necessidade de superar corredeiras e cachoeiras e “vencer as perigosas cachoeiras 
ou catadupas, que dificultam a sua navegação; das quais a primeira se encontra pas-
sados vinte e cinco dias de viagem da boca do rio [no Rio Amazonas]” como diz  
(SAMPAIO, 1825, p.12). Nesse relato do ouvidor se encontram dificuldades, depois 
de enunciar os potenciais do extrativismo, como o cacau e outras riquezas naturais 
e os índios, como inimigos hábeis e matreiros:

É, porem, assaltado do Mura gentio de corço e que somente 
vive de caça, pesca, e frutas do mato. Acomete sempre a seu 
salvo, fazendo emboscadas, principalmente nas pontas da terra, 
em que costuma haver correntezas; porque, enquanto as canoas 
trabalham a passá-las, de cima despedem multidão de frechas 
(SAMPAIO, 1825, p. 12).  

Não é possível estimarem-se todas as incursões, missões e expedições oficiais 
que fizeram medições, pesquisas ou mesmo contatos entre nativos e aventureiros, e 
missões oficiais que realizaram essas relações, desde o fim do século XVII, quando 
se iniciava o “resgate” dos índios, como dizia Vieira, transformando-os em cativos 
na região, como mercadoria, até o final do século XVIII, entrando pelo XIX, quan-
do os registros são mais efetivos e exigidos. Mais difícil, segundo Porro (1992, p. 
190), se não impossível, e mais grave, seria avaliar quantos “morreram em combate 
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ou pelas condições desumanas, doenças e epidemias que resultaram dos pioneiros 
contatos e que depois iriam se repetir pela ausência de defesa imunológica nos al-
deamentos, missões, vilas e lugares coloniais”. 

Os nativos colonizados, como atestou Cortesão (2009, p.233), permitiram 
aos colonizadores ter “uma visão telescópica” do sertão, como ficou demonstrado 
desde o encontro entre os Tupinambá e Cristobal de Acuña em 1638, quando fize-
ram o relato à Missão de Pedro Teixeira, em sua viagem de retorno a Belém, dando 
conta da direção do rio Caiary, que chegaria à colonização espanhola em Potosí. 
Aos colonizadores portugueses com as informações dos nativos entreveram e an-
tever os acidentes geográficos à distância, como as grandes cachoeiras e corredeiras 
do Rio Madeira, pois, detentores da aguda consciência do espaço, tinham suas re-
presentações e símbolos que, no caso do Madeira, indicaram, além das corredeiras, 
e cachoeiras, as direções alternativas a seguir, nem sempre acatadas pelos coloniza-
dores, com medo de emboscadas.  

As viagens de missões que subiam e desceram pelo Rio Madeira conduziam 
grande número de pessoas e eram realizadas em barcos que utilizavam como fontes 
da energia os ventos, e as velas como conversores. Os remos e varas complementa-
vam a força com energia humana dos índios e escravos negros que guiavam o timão 
e o leme, evitando desastres e abalroamentos com as rochas salientes dos leitos 
dos rios. Também era a força humana que  fazia a carga e descarga nos chamados 
bergantins ou galeotas329 e demais barcos que compunham o universo fluvial da 
região. Havia também imensos ubás, construídos com toras, de árvores escolhidas 
pelos índios, que se prestavam ao transporte de cargas330. No século XIX, quando o 
transporte de pessoas e cargas pelas Cachoeiras do rio Madeira se tornou uma ativi-

329Como citado na viagem de Palheta no início do século XVIII.
330Como as do comerciante Sargento-mor João de Souza Azevedo, que conduzia “6 canoas nas 
quais levava 58 pessoas”, portanto, quase dez pessoas por canoa, além da carga (LAPA, 1973, 
p. 24).
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dade comercial passou a ser feito por batelões que chegaram até ao século XX. Es-
tes são canoas menores conduzidas por camaradas de serviço e escravos de carga331.

As longas distâncias exigiam descanso para os que pretendiam chegar ao ser-
tão do Rio Madeira. A busca do sertão exigia trabalho de transposição em varadou-
ros, como se chamavam os trechos onde as embarcações e as cargas nas cachoeiras 
eram carregadas, sempre acompanhadas pelo olhar atento dos índios nas margens 
ou sobre as árvores, desde a foz do rio até a última cachoeira, o que justificava a ne-
cessidade de se terem guias para aquelas expedições. Havia assim tensão ampliando 
o cansaço (LAPA, 1973).

Alguns viajantes, quando em pequenos grupos, preferiam dormir nos barcos 
ou em ilhas, sempre temendo o ataque dos índios ou bandidos e, eventualmente, os 
animais. Assim, o rio era muito pouco habitado. Mas, em geral, foram sendo cons-
truídos arraiais nas suas margens onde havia “índios mansos”, bem como guar-
nições e população branca que se fixavam, apesar das doenças e das dificuldades 
ambientais. 

No alto Rio Madeira, o cenário destacava as cachoeiras e corredeiras onde se 
faziam os transbordos de embarcações. Ali eram necessários trabalhadores dispo-
níveis, sendo o trabalho realizado sob o olhar atento dos inconciliáveis Mura. Havia 
também outros nativos e mamelucos que eventualmente auxiliavam nos cansativos 
afazeres de carga e descarga e na sirga necessária para transpor as cachoeiras; toda-
via, havia sempre preferência pelos negros escravizados para tais misteres332. 

A continuidade das viagens, expedições, e o aumento das frotas que se mo-
vimentavam no Rio Madeira, especialmente nas proximidades das cachoeiras, justi-
ficaram a ampliação de locais e guarda de equipamentos, como armazéns e outros 
depósitos. Ocorreu, por essa razão, a criação de destacamentos militares, mais exa-
tamente grupos militares de índios, ou mesmo degredados que se transformaram 

331Pode-se entender que houvesse certa divisão de trabalho no transporte do Rio Madeira. Lapa 
(1973, 33) trata da época e deduz “que o número de camaradas [de trabalho] remunerado fosse sen-
sivelmente maior que o de escravos” em função das “dificuldades a serem enfrentadas, e do risco e 
desinteresse que o trabalho escravo oferecia aos senhores”, como fugas durante as viagens. 

332 Na literatura disponível e consultada há pouca referência a escravos negros. A rigor, encon-
trou-se no século XVIII, a preferência por esses trabalhadores relacionada ao comerciante João de 
Souza Azevedo, que atuou no Rio Madeira e no Tapajós.
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em habitantes da região e que auxiliavam nos trabalhos nas corredeiras e cachoeiras, 
bem como na produção de alimentos para consumo e abastecimento dos viajan-
tes333.

POVOAÇÕES E VILAS DO MADEIRA PERÍODO COLONIAL

Sujeitos a legislação e autorizações do reino, havia proibições do exclusivo 
e paranoias reais em relação aos espanhóis. Assim, se fazia um transporte limitado 
pelas cachoeiras e corredeiras que, considerando a prática, de outra forma não se-
ria possível. Ali, onde se fixaram portugueses colonos,  constituíram-se as aldeias, 
aldeamentos, arraiais. 

A partir do governo Pombal, muitas dessas estruturas de aglomeração foram 
artificialmente transformadas em vilas; outras, implantadas e reimplantadas por di-
ferentes razões relacionadas à economia, à defesa ou simplesmente à ocupação, 
destacando-se, porém, o abandono de algumas, pelo medo de ataque dos índios 
que povoavam o imaginário e as margens do rio334. Destacam-se, assim, alguns 
locais, no curso do Rio Madeira onde ocorreram os eventos relatados. Certamente 
o lugar Santo Antônio, atualmente desaparecido em grande parte pela submersão 
provocada pelo alagamento provocado pela Usina Hidrelétrica de Santo Antônio335, 
homenageou o espaço ocupado próximo a atual Porto Velho. Também merece des-
taque a fundação da povoação que viria a ser Vila Teotônio, igualmente submerso 
pela UHE de Santo Antônio, havendo ali, atualmente, um deck. Ou, ainda, a Vila 
Balsemão, entre Jacy Paraná e Vila Mutum, provavelmente submersa pela ação da 
construção das Usinas Hidrelétricas. Essas povoações eram pouco mais que ar-
raiais, mas as necessidades de se garantir o uti possidetis, depois de 1750, por decre-

333Amado (2000, p.823) cita carta de 16/08/1799 de Rodrigo de Souza Coutinho a José J. Lobo da 
Silveira ordenando que todos presos condenados na Trafaria (prisão de Lisboa) tivessem comutada 
a pena como degredados das “cachoeiras do Rio Madeira”; relatório de 02/04/1803 informa que 
estava previsto embarcar degredados para a “Cachoeiras do Madeira”
334De fato os ataques existiram, mas havia uma guerra contra os nativos, pois o fato de serem vistos 
como objeto de escravização manteve-os alertas em constante defensiva.
335No local restaram uma pequena capela, museu, e algumas edificações, como legado.
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to real, transformaram-nas em Vilas. Algumas aldeias, entretanto, eram efetivadas 
como grandes vilas, com planejamento e urbanismo, naquele século XVIII. 

A primeira vila na subida do baixo Rio Madeira em direção às cachoeiras 
era a Vila de São João do Crato, na proximidade do Jamary. Esse lugar, citado por 
Baena (2004), ficava na alçada da Vila de Borba, também no baixo Madeira. Estava 
a aproximadamente 900 km daquela vila, próxima da foz do rio. Foi fundada, em 
1802, na margem esquerda do Rio Madeira, localizada “abaixo do rio Jamari, onde 
havia uma maloca de um Capitão Mura”. Diz o autor que a vila foi construída onde 
se assentou a população, inicialmente, na boca do rio Jamari, reconhecida região onde 
grassa a malária. Esse fato permitiria a descrição: 

Em 1798 havia alguns habitantes de descendentes das famílias 
‘indianas do Rio Negro’ e entre os encarcerados nas cadeias de 
Portugal com o desígnio de construir a vila, logo que a popu-
lação o merecesse pelo seu natural progresso (BAENA, 2004, 
p.331).

Tratava-se, pois, da 

[...] colônia julgada necessária para facilitar a translação das 
canoas de comércio depois de ultrapassar (antes e depois) um 
deserto duro, rude e selvagem de 490 léguas que medeia entre 
a garganta do Madeira e a capital de Mato Grosso, bem como 
para conter as incursões dos Hispano-Americanos na parte su-
perior do rio Purus e na de outros que descarregam as suas 
águas no Amazonas” (BAENA, 2004, p. 331). 

Passados dois anos daquela ocupação inicial, as pessoas começaram a ficar 
enfermas. Segundo o autor, adoeciam depois de 20 ou 30 dias de residência, apa-
rentando:

semblante desfigurado e uma cor lívida e hidrópica na epiderme do 
seu corpo que de ordinário eram atribulados de febres intermiten-
tes que os destruíam com obstruções, hidropisias, inchaços, câmaras, 
diarreias de sangue, inflamações dos intestinos, do estômago e icte-
rícia, sendo menos frequentes as febres contínuas, agudas, biliosas e 
podres, escorbutos, erupções cutâneas e feridas ascosas, e acrescendo 
a tudo isto a esterilidade geral das mulheres (BAENA, 2004, p.331). 
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 Assim, do local foi retirada a população, pois a experiência com aqueles 
colonos mostrou as enchentes como um fenômeno regional, cujas consequências 
podiam causar doenças; todavia, as doenças eram decorrentes de processos mais 
complexos e desconhecidos dos colonizadores:

no segundo assentamento neste lugar, os transbordamentos do 
Madeira não motivaram as mesmas moléstias sobreditas tam-
bém não deixaram de ocasionar males pouco menos destrui-
dores e de fazer girar uma chusma de insetos, cuja mordedura 
suscitava chagas insanáveis (BAENA, 2004, p. 332). 

O número dos colonos que abandonaram aquele lugar não transcendia a 160 
indivíduos de ambos os sexos. Em 1803, constava de 94 e, dali por diante, sempre 
a menos, até reduzir-se a 9. Tão melancólicas circunstâncias, que uma sábia política 
e prudente economia poderiam paulatinamente esvaecer, suscitaram do Governo a 
lembrança de confinar ali os indivíduos que incorressem em seu desagrado ou em 
grave suspeita. 

SANTO ANTÔNIO: DAS CACHOEIRAS E DO RIO MADEIRA 

 Há, no período seminal da colonização do Rio Madeira, duas povoações 
com o nome de Santo Antônio. A pioneira, ao que parece, foi fundada na perspec-
tiva das catequeses e conquista do espaço aos índios Mura. Nesse local, onde teria 
sido fundada a Vila de Santo Antônio das Cachoeiras, foi anotado pelo escrivão 
anônimo da expedição de Francisco Palheta, em 1723 ou 1724, que havia uma praia 
próxima à cachoeira que os índios chamavam Aroaya.

Esse episódio, de natureza exploratória, foi realizado pela Expedição de 
1723, quando subia o rio, e foi apontado no diário de bordo em 10 de junho, quan-
do chegou o Padre João San Paio ou Sampaio, “junto com o abastecimento vindo 
de Belém” e ficou ali apenas um dia depois de chegados à vila se Santa Cruz de 
Iriumar336.  

336O religioso vivia no Madeira há mais de dez anos, na região dos índios Abacaxi, e havia vindo 
com o “socorro [alimentar] trazido” de Belém, e, ao que tudo indica, rezou uma missa como socorro 
espiritual aos expedicionários acampados (FERREIRA, 2005, p.33).
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O fato ocorreu depois da longa espera pelo abastecimento, tempo no qual 
se completou a frota com “10 canoas que conduziriam 30 portugueses com armas 
de fogo, 88 índios flecheiros, perfazendo 118 pessoas”. Assim, a missão de Palheta, 
completa e armada, iniciou sua navegação pelo Rio Madeira, depois de deixar a 
povoação fundada nas suas margens, que o Capitão batizou Arraial de Santa Cruz 
de Iriumar, onde ficou parte da tropa337 (FERREIRA, 2005, p. 33-34)338. Dias de-
pois, desembarcando em uma praia, foi rezada missa339, antes de se iniciar a subida 
das cachoeiras, como proteção certamente. Ali descansaram. Ficariam no local as 
construções rústicas, provisórias, das cabanas de palha. Anos depois, seria chamado 
Santo Antônio, em local diferente de Santo Antônio das Cachoeiras, que era “loca-
lizado bem acima dali”, onde se efetivou a povoação por alguns anos (FERREIRA, 
2005, p. 34)340. Portanto, a missão Palheta, teriam subido mais um trecho e “em 22 
de junho” e haviam chegado à 

cachoeira a qual [os índios] chamaram Maguary”341 pela exis-
tência dos pássaros aos quais davam esse nome. Na passagem 
dela se alagou Damaso Botelher na galeota. Também ali, o cabo 
perdeu sua capa, “dada por bem empregada por ser em Serviço 
de Sua Majestade que Deus guarde. 

Certamente esse foi o primitivo contato oficial dos portugueses com aqueles 
locais turbulentos na região das cachoeiras, sem que houvesse qualquer conflito 
noticiado, sendo provável e possível que uma povoação tivesse sido deixada em 

337Esse parece ser um procedimento de segurança militar, mas, poderia ter considerado um prin-
cípio colonizador associado. Do ponto de vista da segurança, parece que a tropa estacionada tinha 
tempo para fazer as buscas, ou mesmo preparar a retirada das vanguardas que avançavam pelo 
desconhecido. Pode-se identificar aqui a questão logística de alimentação da tropa, com reduzi do 
consumo de alimentos e o plantio de novos. Vale lembrar que a expedição ficara quase seis meses 
aguardando o socorro alimentar que viria de Belém, solicitado por Palheta.  
338A descrição da viagem foi tomada do diário de bordo da expedição. Eventualmente utilizou-se 
Magalhães (1939), onde há um capítulo sobre a viagem e as aventuras realizadas por Palheta. 
339Provavelmente pelo capelão da frota.
340O evento poderia ser relacionado à data quando se comemora o dia de Santo Antônio. Mas pode 
homenagear o padroeiro da ordem dos jesuítas, cujo nome do santo batiza diversas povoações 
fundadas por eles.
341O nome refere-se às aves da família das cegonhas cujos movimentos lentos ou vagarosos eram 
associados ao nome de origem indígena. 
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1723, quando Palheta conheceu a cachoeira e ali fixou um marco. Só veio a ser 
instituída em 1728342, quando novamente ocorreu a fundação, agora oficial, pelo 
Padre João Sampaio e seu adjunto Manuel Fernandes, que ficava na margem direita 
do Rio Madeira, ou na primeira Cachoeira da série existente no Alto rio. Nas regras 
vigentes do padroado, parece haver necessidade de um religioso estabelecer o local 
com registro próprio, como foi feito naquela oportunidade.   

A missão onde foi fixada a povoação inicial teria mais de 100 habitantes e foi 
destruída em 1742, pelos índios Mura. Naquele ano, foi abandonada pelos missio-
nários em função dos muitos moradores mortos e dos restantes que fugiram, pois 
suas casas e mantimentos foram queimados ou inutilizados. Mas há notícia de que 
alguns retornaram e fundaram outra povoação, cuja localização seria mais abaixo 
no Rio Madeira (SOUZA, 1994).

Nos anos 50 do século XVIII, com a instalação da Capitania de Mato Grosso, 
aumentou o fluxo de viajantes pelo rio. Exigiu-se mais segurança para o transporte 
de cargas e passageiros. Dessa perspectiva, dois documentos registram aconteci-
mentos relacionados a Santo Antônio. No Grão-Pará, o Governador ordenou, em 
1752, que fosse estacionada uma esquadra naquele local e que os militares deveriam 
dar proteção e apoio à travessia das cachoeiras. E no ano seguinte, 1753, o Rei D. 
José determinava ao Capitão General de Mato Grosso a fundação de um registro 
no local para realizar os controles da passagem dos barcos, nos seguintes termos: 

Faço saber a vos Governador e Cap Gen da Cap de Mato Gros-
so, [...] mandar estabelecer hum Registro no Caminho da Capi-
tania do Pará, q’ vay para essa Cap pª fazer arrecadar os direitoz 
por entradas, q’ devem pagar as fazendas que pelo dº caminho 
se intruduzirem, pª as minas desse governo [...]. Fuy servido 
determinar por rezolução do primeyro do corrente tomada em 
conzulta do meu consº Ultrº q’ o dº registo se estabeleçeo na 
prª cachoeyra da Aroaya, no qual e asistira por p de mª fazenda 
hum, ficando assim baldado o registo, e a mª fazenda prejudica-
da administrador que to nomiarey, e todo o rendim se porá em 
deposito até sem liquidar a q pertence, e aos moradores de Vª 
Bella, se lhe observará o previligio, q’ lhe tenho concedido; mas 

342O relato da missão Palheta informa que o padre estivera com ele na região, depois de ter “socor-
rido as almas” e alimentado-as com  ração trazida pela galeota que fora a Belém buscar provisões, e 
voltou, com escala na missão dos Abacaxi, onde vivia o padre. 
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como se podem seguir muitos inconvenientes, e descaminhos 
da continuação dos ditos previlegios, ponde-se em pratica no 
Rio Goaporé todas as carregações q’ por elle subir em pois se 
encabeçarão em povoadores de Vª Bella, pª se salvarem os di-
reytos, q’ depis de lá chegarem nunca se conseguira impedir q’ 
por aquelles certões se espalhem a fazenda previligiadas pª. os 
destritos do Cuyabá, e Goyazes (CÓPIA, 1753, [f. 36v]) (CA-
NOVA, 2011, p.223). 

Criada a Companhia do Grão-Pará, em 1757, foram-se estabelecendo pontos 
de coleta de mercadorias produzidas no sertão, as drogas do sertão, especialmente 
cacau, referido pelos autores que tratam dos índios da região e suas relações com 
os colonizadores. Dessa maneira, com o crescimento da extração de produtos ex-
trativistas, apoiado pela Companhia, em 1798, foi feita a escolha de Santo Antônio 
das Cachoeiras como local adequado para ser um entreposto comercial, a empresa 
contando com armazéns de espera e píer de embarque, como último ponto de bar-
cos de maior porte. As construções ficaram abandonadas, pois, logo seria extinta 
a Companhia. Além do complexo de armazéns às margens do rio, havia ainda um 
estaleiro onde se fabricavam barcos e ubás, ou se fazia a manutenção dos avariados. 
Associava-se uma guarnição militar onde se instalaria uma tropa.

A decadência da mineração nas minas de Mato Grosso e a decadência de 
Vila Bela da Santíssima Trindades levara à queda na arrecadação da Companhia 
do Grão-Pará, cuja aparente função era traficar escravos da África para abastecer 
a região das minas e promover os mantimentos para aquele local longínquo. Com 
isso, iniciou-se um despovoamento de Santo Antônio, bem como ocorreu ao longo 
de todo o Rio Madeira e no Guaporé.  

Na segunda metade do século XIX, a atividade seringalista ocorreria exata-
mente naquela região, sendo o porto de Santo Antônio revigorado, aonde chega-
vam os grandes barcos para serem transbordados com mercadorias para alimenta-
ção, vestuários, ferramentas e demais necessidades dos seringalistas e seringueiros. 
Da mesma maneira, daquele porto eram enviadas matérias-primas para a Europa e 
EUA, vapores de maior porte.
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VILA DO SALTO TEOTÔNIO

O espaço original onde se fixaria a vila de Teotônio era conhecido desde os 
primeiros contatos entre índios e portugueses, em 1723, quando a missão portu-
guesa do Sargento-mor Francisco de Melo Palheta subiu o trecho encachoeirado e 
registrou o acidente geográfico que caracterizava o desnível da calha do rio ao qual 
os índios nomeavam de Salto de Iaguerites.

Tratava-se de uma corredeira difícil de ser transposta e sua descrição fazia 
dela um castelo em ruínas no meio daquele rio imenso. As pontas de rochas expos-
tas eram de material escuro que se prestavam à observação dos índios e dos futuros 
ribeirinhos em busca de alimento ou contemplação da natureza. O barulho das 
águas batendo em turbilhão nas rochas era ensurdecedor.

A descrição feita pelo escrivão da frota de Palheta, e citada por Ferreira 
(2005), mostra um cenário infernal, na véspera do dia se São João: 

nelas [cachoeiras] vimos sem encarecimento a figura do inferno: 
porque tendo eu visto grande cachoeiras (...) nenhuma se iguala 
nem tem paridade a esta do Rio Madeira, na grandeza e despe-
nhadeiros de pedra e rochedos (FERREIRA, 2005, p. 34).

A data e a homenagem que fariam naquela cachoeira, que se passaria a cha-
mar São João, não seriam simplesmente relacionadas ao dia ou ao rei. A majestade 
que expressava certamente estava associada ao nome real, à época, D. João V. Mas, 
para aqueles portugueses, a festa de São João era marcada pelo solstício de verão, 
cultuado desde a Idade Media, e aqui lembrado pelo simbolismo mítico inspirado 
no fogo e na água naquela região.   

De qualquer forma, aquele expedicionário, em suas lembranças das origens, 
onde haveria festas populares tradicionais, justificou na cachoeira o nome do santo 
do dia, como era costume, passando a ser chamado de Salto São João343.

Quando, em 1749, a expedição de José Gonçalves da Fonseca, ao mapear o 
Rio Madeira, passou por ali, entre 1748-51, por insistência dos futuros negociado-
res portugueses do Tratado de Madrid, registrou o salto como Cachoeira de Ga-
343Mas houve, naquela oportunidade, uma referência ao pavor que inspiravam as corredeiras, cujo 
som era ouvido desde a Cachoeira de Santo Antônio e naquela ultrapassagem viam a figura do diabo.
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mon. Há informes de que alguns viajantes a chamariam, à época, de Cachoeira do 
Natal. Desse modo, em meados do século XVIII, por algum tempo, foi chamada 
de Cachoeira do Gamon, em cuja margem estaria a Vila Teotônio. 

A povoação teria sido fundada entre 1757-58 por Teotônio da Silva Gus-
mão344 em sua viagem de retorno de seu mandato de Juiz de Fora em Vila Bela da 
Santíssima Trindade, quando ali se resolveu fixar. Havia chegado com D. Antônio 
Rolin de Moura Tavares, no início da década de 50 e cumprira sua função atenden-
do a determinação de colonizar a região (AMADO; ANZAI, 2006). Naquele local, 
às margens da segunda cachoeira, fundou a povoação de Nossa Senhora da Boa 
Viagem do Salto Grande, pois viajara pelo Rio Madeira, desde Vila Bela da Santíssi-
ma Trindade até aquele local, onde julgou adequado estabelecer a povoação. Nesse 
espaço, Gusmão mandou abrir clareiras para criar agricultura, interessado em plan-
tar alimentos que serviriam de abastecimento para os locais e para os viajantes.  

No local havia bom acesso para barcos e água disponível. Tratava-se, assim, 
de recurso fundamental para as viagens que faziam os barcos que abasteciam com 
escravos e mercadorias a sede da Capitania. Mas, ao que parece, o antigo juiz teve 
problemas de relacionamento com autoridades do Pará, com missionários ou com 
os nativos, ou com todos, abandonando o empreendimento e indo morar em San-
tarém, no Pará (AMADO; ANZA, 2006, p. 12). 

Assim, irritadiço, iniciou conflito com índios que abandonaram a povoação 
e sua população que havia migrado com ele, ficou tensa. Iniciaram aqueles mora-
dores as fugas e o abandono da vila. Tratava-se aparentemente de índios “man-
sos”, mas havia funcionários e demais colonos, ficando Teotônio Gusmão quase só 
com a família e poucos criados. Acusaram-no de “passar descompostura a qualquer 
morador”, de tratar “com grosseria padres e escravos”, replicando em sua defesa 
serem os padres incitadores da revoltas dos colonos (SILVA, 2016).

Em 21 de fevereiro de 1781, a missão comandada por Lacerda e Almeida, 
fez o reconhecimento da área e anotou a povoação nas margens da cachoeira com 

344Há citações que informam ser irmão do padre voador e do embaixador que negociou o Tratado 
de Madrid , tendo nascido em Santos, de onde era originária aquela família (AMADO; ANZAI, 
2006).
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o nome de Salto de Santo Teotônio, depois conhecida como Vila do Teotônio 
(SILVA, 2016). No início do século XIX, todavia, quando era governador João 
Carlos Augusto de Oeyenhagen, conselheiro do príncipe regente e capitão general 
de Mato Grosso, por ordem real, foi-lhe determinada a re-fundação como uma vila 
que recebeu o nome de São Luiz do Salto Theotônio. A Carta régia de criação ocor-
reu em 06 de setembro de 1814 e instruía o governador sobre os benefícios a serem 
concedidos para aqueles que ali quisessem se instalar, considerando que houve um 
pedido para que houvesse tal determinação, tendo anuído o futuro D. João VI. 

VILA DE BALSEMÃO

Criada como uma das Vilas naquele trecho chamado alto Madeira, foi deter-
minada pelo Diretório dos Índios que pretendia construir naquele rio duas vilas, 
esta e a de São Miguel, provavelmente no Rio Guaporé, cujo objetivo seria “com 
elas facilitar a travessia do rio, vez que fora criada a Companhia Mercantil do Grão-
-Pará e Maranhão” e havia mercadorias, escravos e colonos a serem transportados 
desde Belém e Vila Bela da Santíssima Trindade. Quando o Diretório dos Índios 
foi baixado em 1757 era pretensão de Pombal atuar de modo centralizado, planejar 
e implantar os locais em relação à colonização que se faria na Amazônia. O local, à 
época, era governado por João Pedro da Câmara, então 2º Capitão Geral de Mato 
Grosso, que participou de alguns eventos ali ocorridos. A fundação, além do gover-
nador, contou com a participação do “maior” dos índios Pamas. 

Em 1758, o Conde de Balsemão veio da metrópole e subiu o Rio Madeira, 
para substituir João Pedro da Câmara, o segundo Capitão General da Capitania de 
Matto Grosso e sobrinho de Rolin de Moura. Tratava-se do aristocrata e Capitão 
General Luiz Pinto de Souza Coutinho, chamado Visconde de Balsemão, ou Bal-
cemão, que iria assumir o governo da Capitania de Matto Grosso e Cuyabá, como 
3º Capitão Geral, em Vila Bela da Santíssima Trindade, substituindo Câmara, que 
governara por quatro anos.

A vila Balsemão foi construída próxima da Cachoeira de Jirau, na margem 
direita do Rio Madeira, adiante da barra do rio Jacy Paraná, onde havia o domínio 
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dos índios Pamas. Segundo a determinação do Governo Pombal as vilas deveriam 
ter no governo de “uma comunidade indígena [...] 3 pessoas para administrá-la: um 
superintendente da comunidade, um vigário e outra autoridade não especificada, 
conforme ditava a legislação do Diretório do Índios. TEIXEIRA (2008, 245) 

O traçado urbano feito para aquela vila havia sido imposto pela legislação de 
Pombal, como todas as demais da fronteira de Mato Grosso com as colônias espa-
nholas, com plantas similares e traços lineares. Realçavam, entretanto, as constru-
ções com portas e janelas frontais para uma praça vazia onde se fixava um espaço 
central. Também eram assim em Goiás e parece ter sido em toda a fronteira de co-
lonização do Oeste brasileiro e em algumas regiões do nordeste. Essas casas, cons-
truídas com material regional, ficavam unidas umas às outras, recurso que segundo, 
o autor, teria uma função de redução de custos. Mas o conceito popular informa 
serem “cuidados com os índios ou com as águas”, defesa contra os elementos da 
natureza (ARAÚJO, s/d, p. 45). Ainda de acordo com a autora, tal povoação podia 
ser considerada paradigmática com suas “janelas dando acesso à praça” de onde 
“emergia o poder central no vazio” e na “mútua visibilidade dos residentes e atrás 
de si os lotes demarcados para a produção agrícola dos quintais”. 

Ali, naquela vila, deveriam ser plantadas pelos colonos algumas hortas e 
pomares, cujas hortaliças e frutas eram descritas no planejamento, e também, na 
mesma perspectiva, construído um paiol de mantimentos. Pouco se acatava a ex-
periência dos nativos aculturados, os frutos e hortaliças locais. Mas, em 1774, esses 
índios que viviam nas aldeias próximas revoltaram-se com as reduções que faziam 
os jesuítas e colonos. Nesse levante, mataram um colono e o padre da Vila fugiu 
para Borba. 

Certamente havia na região outras povoações e fortalezas na margem direita 
do Rio Madeira por onde passavam os barcos e ubás nas chamadas Monções do 
Norte, indo de Vila Bela e vindo de Belém do Pará, ou vice-versa, baldeando pesso-
as e mercadorias de Lisboa, especialmente em função da Companhia do Grão-Pará, 
constituída na metrópole e que se apresentava como uma espécie de empresa de 
desenvolvimento regional (LAPA, 1973).
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FORTALEZAS

Em carta de 30 de setembro de 1772, o Ministro da Marinha e do Ultramar, 
Martinho de Mello e Castro, escreve a Luiz de Pereira e Cáceres informando a 
determinação real de que houvesse providências para a construção de algumas for-
talezas, contando com apoio da Companhia do Grão-Pará, que deveria fazer inves-
timentos visando estimular o comércio e a navegação, considerando a necessidade 
de “promover e animar” tais atividades econômicas. 

Determinava expressamente que ocorresse a construção de uma fortaleza 
em um lugar “além da aldeia” onde 

se acha fundada na Barra do rio Mequens, habitada por índios q’ tem 
o nome do mesmo rio: e nela ou a sua vizinhança veja o sitio mais 
cômodo e próprio aonde à companhia do Pará possa estabelecer uma 
feitoria em lugar que seja livre das inundações, o mais próximo do 
rio q’ for possível345, para formarem os precisos armazéns em que a 
mesma companhia meta as Fazendas necessárias ao seu comércio346  
(ANZAI; AMADO 2014, 65).

A mesma carta determinava a construção de outra fortaleza, no sítio das Ca-
choeiras, na de número duodécimo (20), onde ficam as “fozes dos dous rios Beni 
e Enin”. O lugar deveria ser alto para que se pudesse visualizar o horizonte, “em 
térreo firme e livre de inundações”, próprio para uma fortaleza. Essa fortaleza “de-
veria com toda regularidade permitir que tenha 12 peças de artilharia, seis de calibre 
6 e 6 de calibre 3.E que possa conter 100 homens de guarnição. 

345Tratava-se do presídio Nossa Senhora da Conceição, depois chamado Forte Bragança, próximo 
do Forte Príncipe da Beira.
346Carta da secretaria dos negócios de Ultramar sobre vários estabelecimentos e fundações que sua 
Majestade manda fazer em diferentes paragens da margem oriental do rio Guaporé. 
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CAPÍTULO 10
CICLO DA SERINGUEIRA E O AVIAMENTO

O fenômeno social mais impressionante ao longo século XIX, na perspectiva 
do desenvolvimento europeu, foi a tomada de poder político e social pela burgue-
sia. Assim o tratou Hobsbawn (1979; 1989), em sua trilogia e, mais propriamente, 
nos Ecos da Marselhesa (1996), a transição marcada do feudalismo ao capitalismo. 
Mas seus tentáculos não ficariam apenas na Europa, onde era sua sede, já que sua 
ação se espalharia pelo mundo.  

As grandes transformações econômicas que transitaram desde a Idade Me-
dia, com a destruição do feudalismo, permitiram a existência de nova força eco-
nômica e social, liderada pela burguesia, que chegava ao poder político para sua 
permanência  hegemônica na sociedade que se constituía e cuja tomada de poder 
ocorreria naquele longo século XIX. 

Abordando o período, o autor, cita naquela extensão do século, o início do 
processo sociopolítico no qual a Revolução Francesa se expande, acrescentando 
o domínio político burguês que alcança na história, a linguagem e o simbolismo 
da política ocidental iniciada com a Revolução Francesa até o período no qual se 
seguiu a I Guerra Mundial quando ocorre o Imperialismo trazendo definitivamente 
consigo a ascensão do novo sistema econômico, que abandonava o seu caráter re-
volucionário dando-lhe um papel conservador e mesmo reacionário. 

Havia nessas questões proposições de um discurso libertário, inaugurado 
pela Revolução burguesa, em seu tríduo fundante: Liberdade, Igualdade e Frater-
nidade, que sem dúvida teria sentido ao se encerrar naquele período o feudalismo 
decadente. Entretanto, alguns desses princípios passaram a ser interpretados e apre-
sentados de maneira difusa, como nas regiões mais afastadas e sem controle social.  

Essa transição de tomada do poder foi discutida na perspectiva política por 
seus parâmetros em diferentes autores, brilhantemente tratados por participantes 
do movimento de modo crítico, como nos textos de Marx347, desde a Revolução 
Francesa quando se iniciava na queda da prisão da Bastilha, em 1789, portanto, no 

347Brumário de Luiz Bonaparte. 
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final do século XVIII, alcançando o golpe de Napoleão III, no dia 18 Brumário348, 
período marcado entre 1851-52, momento no qual, na França, a burguesia francesa 
assume o poder definitivamente, sendo concluído o período no final da I Guerra 
imperialista de 1914-1918.  

O mesmo período é apresentado por Alexis de Tocqueville, como lembran-
ças de quando representava a direita no parlamento francês como deputado liberal. 
Avançado para o século XVIII, com obras que permitem observar o comporta-
mento burguês, relata as chamadas Jornadas Revolucionarias em Paris, ou mais 
propriamente a Comuna de Paris.

Durante o longo século de aproximadamente 125 anos, ocorreu um ciclo 
completo, reconhecendo-se a ascensão burguesa ao poder capitalista, seu esplendor 
na Belle Époque, sua superação no período Imperialista e as crises iniciadas naquele 
momento da história. Em seu bojo dominava, ainda, aquela burguesia capitalista, 
o comando da Revolução Industrial que buscava em todos os espaços do mundo 
as matérias-primas e os alimentos que pudessem criar novos produtos e ampliar 
seus lucros. Identificado como um movimento seminal, no século XV, como nova 
expansão europeia, agora era denominado imperialista, cujo objetivo era ampliar e 
garantir mercados nos antigos países colonizados por portugueses e espanhóis. A 
produção modernizada pelas máquinas garantia novo padrão de eficiência e lucros 
que necessitavam de mais e novos mercados, fossem de produtos finais ou maté-
rias-primas.   

Produziam tudo que pudessem e desse lucro, desde as coletadas matérias-pri-
mas extrativistas até os produtos finais embalados. Utilizavam, assim, minérios de 
ferro, cobre, cassiterita e entregavam máquinas e canhões. Compravam produtos 
extrativistas em todas as partes do mundo, como cacau e café, processavam e en-
tregavam novas bebidas e alimentos. Modernizavam meios de transporte, amplia-
vam os volumes movimentados, reduzindo seus custos. Dessa forma, a partir do 
vapor, criaram barcos e trens que depois utilizaram novos e diversos combustíveis 
incorporados ao processo produtivo, como eletricidade, carvão e petróleo. Com 

348Brumário é como os franceses passaram a chamar o segundo mês do calendário, entre os dias 22 
de outubro e 22 de novembro com variações de ano. 
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o tempo, abandonaram o transporte animal e buscaram o conforto do automóvel 
movido a motores de combustão interna, usando aquelas fontes de energia.  

Equipamentos mais eficientes permitiam o consumo de mercadorias em 
maior escala. No final do período se incluiu a energia elétrica, depois de grandes 
investimentos em pesquisa, ampliando ainda mais os volumes e reduzindo o tempo 
de produção e de trabalho humano. Ampliava-se o dia, incorporavam-se os confor-
tos da energia.

Muitos dos bens de capital, como passaram a ser chamados máquinas e equi-
pamentos, possibilitavam criar novos produtos ou processar e reproduzir maté-
rias-primas349. Para tanto, a nova burguesia industrial investia incessantemente em 
tecnologia que passou a ser incensada em altares próprios, apropriando-se das no-
vas ciências criadas no século das luzes (LANDES, 1994). Nesse conjunto estavam, 
além das máquinas, cujo objetivo era promover a transformação das matérias-pri-
mas, os novos insumos, como o vapor e a eletricidade350. Mas era necessário des-
tacarem-se, sobretudo, as matérias-primas exóticas, como podia ser  considerada a 
borracha, resina plástica usada como bolas, desde o contato que tiveram os branco 
com os índios Omágua e suas crianças na época do Padre Fritz.

No processo extrativista, feito com habilidade e cuidado por seres humanos, 
a borracha era um material leitoso, extraído de árvores que os colonos passaram 
a chamar seringa. Havia também o caucho, cujo processo de extração de látex era 
diferente da heve, como chamavam a árvore que chora. Conhecida no Vale do Rio 
Amazonas e suas bacias, prestava-se à elaboração das ditas bolas para seu lazer, 
brinquedos e calçados dos nativos e suas crianças. O importante é que em sua flexi-
bilidade criava um material impermeável, para fabricação e proteção da chuva, que 
seriam posteriormente galochas e capas. 

349Em Mato Grosso, entre 1870 e 1914, onde ocorria parte desse processo, acontecia aquilo que 
pode ser chamado Revolução do Vapor, em função da superação da letargia imposta pela economia 
desde o início do século XIX (MARTA, 2015).
350Entendem-se insumos os meios de produção que permitem realizar transformações nas matérias 
primas sem que haja realce deles no produto final (energia, transporte, comunicação). As matérias 
primas são parte da produção efetivamente transformada e se caracterizam no produto final. 
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Para a classe burguesa-industrial que a utilizava desde o início do século XIX, 
havia, todavia, algumas questões tecnológicas a serem resolvidas, como o compor-
tamento daquele material plástico e impermeável em relação à temperatura am-
biente, superado pela vulcanização351. Mesmo assim, se instalavam usinas em Belém 
e Manaus que a beneficiavam,  extraída em quantidade cada vez maior do sertão 
amazônico.

O novo sistema burguês-industrial fazia investimentos nas pesquisas, assu-
mindo assim um caráter de risco, mas determinado e hipócrita. Operava permitin-
do flexibilizar seus objetivos com a ética liberal e se ajustava às novas formas de 
interesses exclusivos com incentivos e subsídios seletivos relacionados à acumu-
lação de maiores ganhos possíveis, aos quais passou a chamar retorno do capital, 
proporcionados pelos negócios, fossem eles quais fossem. Nesse sentido, acres-
centavam-se, como se lucro fosse, a mais valia, os aluguéis, o próprio lucro e todos 
os outros valores havidos entre custos e preço de venda, cuja análise passaria a ser 
construída por intelectuais contratados em face das questões que se aproximavam 
com o desenvolvimento capitalista e da apropriação feita por aqueles valores352. 

Tais “retornos”, agora ferramenta da dinâmica do sistema, haviam sido proi-
bidos pela moral cristã feudal decadente. Renasciam, porém, com a Revolução bur-
guesa em marcha. No início do período moderno, apesar de amplamente contra-
riado, o preceito evoluiu para o mercantilismo quando se iniciava a colonização353, 
com o exclusivo que Portugal acatou com a Companhia do Grão-Pará como forma 
de intervenção na região do Madeira-Guaporé no período de Pombal. 

Na Amazônia, em função das matérias-primas destinadas a Europa e EUA, 
ocorreram ensaios empreendedores apoiados pela Companhia Mercantil, como foi 

351Processo pelo qual se adiciona enxofre, deixando-a mais flexível, forte e resistente. Foi desenvol-
vido a partir de 1839, por C. Goodyear, que recebeu prêmio em 1855, passando a ser difundido na 
indústria de pneus.
352A Teoria Econômica manteve por um século o pensamento hegemônico de David Ricardo em 
face de Roberto Malthus, cuja divulgação era dada como pensamento único na formação de estu-
dantes, rompido por Keynes, na crise 1929. 
353A ação dos religiosos ao longo do tempo havia sido relacionada à coleta ou agricultura, cuja 
racionalidade produtiva estava apoiada na mão de obra dos nativos. Textos salvos do Padre João 
Daniel do início do século XVIII indicam a necessidade de racionalizar os plantios e as colheitas. 
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a fábrica de anil (LAPA, 1973 p. 26-27) implantada a partir de 1753, como em 
outras regiões colonizadas, visando racionalizar e dinamizar a economia regional, 
principalmente considerando a produção natural de cacau, salsaparrilha e anil, ex-
portados para a Metrópole, antes mesmo da criação da Companhia do Grão-Pará 
e Maranhão, como nos textos do jesuíta João Daniel, que alegava maior produti-
vidade da agricultura se houvesse cacau plantado, em face da produção natural. 
Mas, apesar das recomendações do jesuíta, as relações de produção eram mantidas 
extrativistas e por vezes predatórias, em função das condições de exploração que 
se fazia: sem apoio tecnológico de manejo das plantas e mesmo resistindo a ele. 
Dessa forma, não se alteraria substancialmente o ambiente econômico da região do 
Rio Madeira, no início do século XIX, fosse sua condição de falta de trabalhadores, 
fosse por falta de investimentos que permitissem navegá-lo de modo seguro e sem 
sobressaltos causados no trecho encachoeirado ou talvez pelos índios sempre aler-
tas que lhes tiravam o alimento e a liberdade354. 

Alterou-se, posteriormente, em função do crescimento da demanda externa 
e, portanto, da escala, antes limitada à energia dos braços coletores, dos barqueiros 
e superada, em parte, pelos grandes barcos a vapor e regatões menores. Todavia, a 
necessidade de ultrapassar as cachoeiras e corredeiras do Alto rio restringia o trans-
porte à primeira cachoeira, em Santo Antônio.

A partir de 1856 estudos e projetos se iniciaram visando à ultrapassagem 
daquelas cachoeiras, como passara a ocorrer em diversas regiões do mundo, onde 
se construiriam canais, eclusas, ferrovias, com o objetivo de tornar viáveis os trans-
portes de mercadorias que interessavam ao mercado. Portanto, a partir de meados 
do século XIX, sob a pressão dos acontecimentos, o mercado do látex teve cres-
cimento e ampliação em decorrência da inovação tecnológica proporcionada pela 
vulcanização e assimilação de outras matérias-primas extrativas, como a coleta de 
cacau, salsaparrilha, anil, e condimentos, como o urucum, a pimenta, a noz mos-
cada, em função da Revolução Industrial, criando uma expectativa de crescimento 

354Há diversos mitos construídos relacionados aos índios da região. Certamente o mais conhecido 
refere-se aos Mura, índios navegantes do rio. Nos “Autos da Devassa contra os índios Mura do Rio 
Madeira (1738-1739)” ficam claros preconceitos e alguns interesses de colonos e jesuítas, procedi-
mento que se matém com vista às terras de reserva.
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contínuo. A economia regional da Amazônia passou a acatar as diretrizes que lhes 
impunha a burguesia internacional, assumindo definitivamente a racionalidade do 
mercado, fosse o grupo de países liderados pela Alemanha, fossem aqueles inspira-
dos pela Inglaterra e França. Na substituição da economia mercantil da metrópole, 
a instalação das casas de importação e exportação na região ocorria, com poucos 
produtos e baixa tradição manufatureira.

Poucas eram as áreas de proprietários de terras naquele período do século 
XIX. As condições de acesso, e naturalmente os pontos estratégicos controlados 
pelos índios nativos, não permitiam que houvesse essa definição de espaço ou terri-
tório individual da terra e naquele momento transformada em propriedade, institui-
ção desconhecida dos nativos. Assim, mantinha-se a prática das antigas estruturas 
de domínio, considerando a posse e manejo extrativista.  

A propriedade e o valor da terra eram, portanto, muito mais dados às ruas 
ou estradas de seringueiras que possibilitavam sangrá-las para preparar as pelas, ou 
à abundancia dos cacaueiros, de onde se extraíam os frutos. Mas era importante 
haver acesso aos barcos ou jangadas de diferentes portes, cuja instalação permitia 
arrecadar o produto da extração que ocorria no interior da mata, sempre temendo 
índios ou grandes felinos, mas principalmente as doenças mortais.  

A base dessa economia era a goma do látex, matéria-prima da borracha extra-
ída principalmente da seringueira ou eventualmente do caucho. Para sua extração, 
contava com uma estrutura social controlada por donatários de imensas áreas de 
terra, ou matas, onde se apropriavam da produção coletora, os seringalistas. Assim, 
passavam a ser uma espécie de proprietários das áreas. Esses donatários tardios, de 
diferentes origens e classes sociais355,eventualmente, transferiam seus domínios a 
outros com mais recursos, esperando o lucro dos investimentos feitos. 

No cotidiano da coleta havia seringueiros, inicialmente índios e mamelucos 
locais, mas, com o início do chamado ciclo da borracha, passou-se a incluir nor-
destinos especialmente trazidos, em condições nem sempre de liberdade. Vinham, 
principalmente, do Ceará, Piauí e Maranhão onde as condições do clima significava 

355Havia mamelucos nativos, bolivianos, peruanos, alemães e outros estrangeiros de muitas proce-
dências.
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falta de chuvas. Pressionados, migravam como uma espécie de fuga da seca e em 
busca de renda, ampliando significativamente a produção, sem se alterar a tecno-
logia de manejo. Não traziam família, mulher e filhos, como os colonos anteriores, 
militares e religiosos; faziam uma espécie de colonização de homens, o que não 
permitia crescer a população, pois produziam apenas borracha e não filhos. 

Vinham também estrangeiros que em geral atuavam como funcionários dos 
escritórios e do comércio. Essa divisão do trabalho era determinada pela alfabetiza-
ção que lhes permitia escrever correspondência, escriturar livros e contabilizar ope-
rações de comércio e controles administrativos, realizados pelas casas exportadoras 
também controladas, principalmente, por estrangeiros.  

Não havendo legislação trabalhista ou condição de sua aplicabilidade, pela 
ausência de Estado naquele Sertão, faziam-se as práticas arbitrárias e os direitos 
humanos eram nulos. Valia a lei do mais forte ou do mais armado. Ignorava-se, 
portanto, em função das condições de aplicabilidade da lei, a Lei de Terras baixada 
em 1850. Mas, mesmo assim, as terras sem preço e sem propriedade formal eram 
garantidas pelo direito de posse ainda determinado pela tradição, sem marcos ou 
limites. Portanto, o modelo que se instituiu repetia de certa maneira as condições 
que se praticavam com os nativos, aculturando-os, desde o Diretório e antes, pelo 
Regimento, que os vinculava atavicamente, como trabalhadores da terra para serem 
aviados nas suas demandas. Há nesse aspecto duas questões: uma da imobilidade 
econômica, determinada pelas relações de aviamento, e outra da masculinidade na 
colonização.  

Sem mobilidade ficava o trabalhador sujeitos às vendas no barracão na ca-
derneta falseada, determinada pelo analfabetismo, que garantia apenas crédito ao 
patrão seringueiro, matriz de uma riqueza a ser exportada. Sem família, mulher e ge-
ração de filhos, a colonização se perpetuava sem população e mantinha a condição 
histórica de grandes áreas sem que houvesse quem produzisse, a não ser os índios 
nativos. Quando ocorreu o crescimento da exportação da borracha, aprofunda-
ram-se as contradições internas, ampliando as dificuldades do desenvolvimento da 
região. 
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EM BUSCA DE UMA RACIONALIDADE DO EXTRATIVISMO 

Discutidos como capítulos do Trem Fantasma: A ferrovia Madeira-Mamoré e a 
modernidade na selva, Hardman (2005) trata dos eventos da modernidade no século 
XIX como fenômenos na lógica da tomada de poder pela burguesia. Entre esses 
acontecimentos estavam as Feiras e Exposições Internacionais, objeto do segundo 
capítulo daquela obra, onde se consolidavam as comemorações da tomada de poder 
pelos capitalistas. Isso era realizado de modo estrepitoso, com pompa e circunstân-
cia, como convinha ao efeito demonstrador do qual se revestia aquela modernidade 
através das máquinas e ferramentas, ali representação da nova burguesia emergente.  

Os economistas e historiadores que tratam do século XIX, com base na 
racionalidade daquele período, passaram chamar à riqueza acumulada na forma 
de edifícios, máquinas e equipamentos simplesmente bens de capital. Estas seriam 
implantadas nas metrópoles e nos antigos espaços coloniais, que ficaram indepen-
dentes, considerados como se fossem o objetivo e a panaceia dos males criados 
do empobrecimento na situação do mercantilismo anterior. Nas diversas capitais 
mundiais foram construídos edifícios, estendidas ruas e alargadas avenidas e outros 
equipamentos urbanos, ou seja, bens de capital, que inicialmente se prestavam a 
ser a demonstração das Feiras e Exposições da burguesia. Para tanto, era necessá-
rios demolirem-se bairros inteiros, antigos palacetes que serviam, muitas vezes, de 
abrigo das novas populações que migravam para as cidades que se expandiam ou 
se fundavam. 

Nessa perspectiva, para dar espaço aos novos ícones da vitória burguesa, 
pontuada por Napoleão III, construiu-se uma nova Paris. Esse processo ocorreu 
de forma marcante e a construção da Torre Eiffel foi seu ícone mais acabado. Des-
tacava-se também e na mesma perspectiva o Palácio de Cristal em Londres, que 
passavam a ser entendidos como totens, ou ícones, de louvor à nova classe e aos 
novos valores. Apresentavam-se assim com objetivos promocionais e precursores 
de sua transferência do campo para as vilas que se fundavam.

Na selva amazônica, o capital, a renda e os salários, ou mais propriamente os 
ganhos destinados ao consumo e à poupança, originavam-se nas sedes regionais, 
como Manaus e Belém, ou, eventualmente nas poucas vilas das margens dos rios, 



339

como Humaitá, durante o 1º período seringalista, ainda no século XIX, a partir da 
sangria e da coleta das seringueiras ou do esmagamento do caucho. Isso era possibi-
litado por uma rede fluvial navegada pelos novos vapores que traziam aos seringais 
todo o tipo de abastecimento. 

Assim, o lucro obtido do choro das árvores durante muitos anos se iniciou 
com o uso do látex na produção de objetos para uso cirúrgico e tratamento mé-
dico, com aquele leite coalhado por processo artesanal356. Era moeda de troca de 
mercadorias, cujo aviamento era feito como receitas médicas. Também a parte do 
excedente financeiro, quando realizado, passou a ser reproduzido na construção 
das inúmeras casas, edifícios e cidades inteiras que nada mais eram que cópias dos 
palacetes que se construíam na Europa na Belle Époque. Evidentemente, restavam 
recursos nas casas bancárias e contas correntes associados às casa exportadoras de 
Belém e Manaus. 

Semelhante a Belém357 e Manaus358, Porto Velho359 a partir de 1912, assumiu 
essa posição no Rio Madeira, onde novos ricos, barões da borracha, instalavam te-
atros para apresentação de companhias estrangeiras, palacetes em boulevards ou chá-
caras, similares aos construídos na restauração francesa ou outras partes da Europa, 
que eram apresentados em revistas. Mas ali, eram menos ambiciosas as construções 
que se faziam, pois a área de trabalho se destinava aos gerentes e outros trabalha-
dores da Estrada de Ferro.  

356Havia outros processos para a extração do líquido leitoso resultante da derrubada do caucho. 
357O Theatro da Paz foi fundado em 1878. Mais simples que o de Manaus, mas especialmente 
grandioso, com apliques de mármores de Carrara e poltronas de palhinha. In Google, baixado em 
26/06/2017, as 12:02; Wikipédia 
358O Theatro Amazonas foi inaugurado em 1896 contava com cobertura de telhas da Alsácia, pare-
des de aço de Glasgow, mármore de Carrara na escadaria, estátuas e azulejos decorados pintados. In 
Google, baixado 26/06/2017, 12:01. 
359Há ainda um palacete construído por esses barões em Porto Velho, em uma chácara, próxima do 
antigo Hospital da Candelária, nas margens do Rio Madeira. Havia também opulentas construções 
de estilo mais sóbrio que serviam como residência e casas de comércio, em Santo Antônio do Ma-
deira. Testemunho desse período, Cuiabá teve construções com grifes, assinadas por arquitetos e 
construtores da Itália, com residência de famílias relacionadas com a extração do látex da seringuei-
ra, como os da Casa Adorno, da Casa Orlando ou os Spinelli.
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No sertão amazônico vincado e drenando rios, por onde singravam aventu-
reiros, cientistas e exploradores comerciais, ao longo do século XIX, essa burguesia 
se fazia representar tomando contato com o material plástico. Mas o contato regio-
nal entre seringueiros e seringalistas era feito pelo trabalho gerencial e de capatazia 
realizados por peruanos e bolivianos que se prestavam a ficar no seringal nas con-
dições adversas de controle do látex exportado.

Os colonizadores portugueses que também conheciam aquele material pas-
saram a usar o leite que escorre das árvores da hévea brasiliensis para fazer um tecido 
plástico, resultante da coagulação do líquido, e com o qual se faziam seringas de 
uso medicinal para as lavagens intestinais e similares, passando a chamar àquelas 
árvores de seringueiras (SOUZA, 1994, p. 127). 

A palavra seringueira, árvore da qual se extrai o látex, teve origem nos instru-
mentos chamados seringas, utilizados como instrumental médico e farmacêutico, 
conforme os desenhos a seguir. 

Figura 2 - Seringas e produtos de látex

Fonte: Disponível em https://portuguese.alibaba.com/product-detail/rubber-rectal-pear-syrin-
ge-626105532.html. Acesos em 17/02/2018

OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO DO LÁTEX 

Havia dois processos de extração do leite, ou do líquido com o qual se pro-
duziam as pelotas, ou pelas, a serem depositados próximo aos portos ou locais 
protegidos para transporte e posterior processamento em grandes lençóis de látex, 
ambos obtidos de grandes árvores, genericamente recursos naturais. Esses proces-
sos extrativistas ainda hoje conhecidos dos seringueiros eram caracterizados nas 
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florestas da Amazônia ou nas matas de transição.  Destacava-se, pela qualidade e 
uso, a seringueira, ou Hevea brasiliensis, cuja representação tinha maior quantidade. 
Havia também o caucho, Castilla ulei, encontrado além do Brasil, na Amazônia pe-
ruana, boliviana e colombiana e, embora, a matéria-prima tivesse a mesma finalida-
de, passava por processo diferente de extração. 

Na perspectiva estritamente produtiva, a extração da hevea podia ter consi-
derada como um processo de coleta contínuo. Portanto, sistematizada pelas estra-
das ou ruas fixas era determinada pela natureza, considerando-se que as árvores 
disponíveis eram nativas e que equipamento e procedimentos de extração tinham 
rotina à qual se obrigava o seringueiro, sob pena de receber sanções pelas falhas. A 
essas falhas popularmente os seringueiros chamavam mutá360. 

Havia, segundo o costume, a necessidade de serem feitos cortes contínuos e 
periódicos, mas de maneira a não se danificar as árvores, ou fazer mutá. Nas ruas 
ou estradas da mata, nas árvores se colocavam os cadinhos para a espera do leite 
chorado do tronco. Depois de escoado o leite, esses recipientes eram recolhidos e 
seu conteúdo defumado, formando as pelas: imensos volumes de forma ovalada de 
borracha bruta para a produção do látex.

O CAUCHO

O processo de extração do caucho tinha natureza diversa. Parece ter sido 
desenvolvido pelos colonos de língua espanhola nas regiões da Amazônia perua-
na e boliviana, portanto, nas proximidades das nascentes dos formadores do Rio 
Madeira, Javari, Purus e Juruá. Mas identifica-se esse processo em diversas áreas da 
Amazônia, como no Araguaia e regiões de Mato Grosso. Euclides da Cunha (2006) 
faz uma descrição interessante sobre os caucheiros.

Os caucheiros, segundo Cunha (2006:55), eram atuantes na região do Ucayali 
onde as “terras eram onduladas e formavam? os manadeiros do Javari, do Juruá e 
do Purus”; haviam chegado nos anos sessenta do século XIX. Esses trabalhadores 
ficavam longo tempo nas brenhas da selva, extraindo “pranchas pardo-escuras de 
360Mutá era uma alteração (mutação) ocorrida no fuste da seringueira quando o uso da machadi-
nha de corte era inadequado, fazendo cicatrizes na árvore que a tornavam improdutiva.
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onde extraíam a goma” que, depois de picada e esmagada, permitia a produção do 
látex. Teriam vindo do Peru, “transposto os Andes, suportando todos os climas da 
Terra” desde o Pacífico até ali, na Amazônia. 

A maior parte dos grupos extratores caucheiros eram geralmente os nativos 
índios361, sempre “discordes nos hábitos e na procedência”, que se comprimiam em 
ajuntamento forçado que se poderia comparar, não fossem as condições degradan-
tes, aos aldeamentos. E reafirma Cunha (2006:56) a condição daqueles trabalhado-
res: “o ajuntamento é forçado”, enfatizando: “a civilização, barbaramente armada 
de rifles fulminantes, assedia completamente ali a barbaria encantoada: os peruanos 
pelo ocidente e pelo sul, os brasileiros em todo o quadrante do nordeste; no sudes-
te, trancando o vale do Madre-de-Dios, os bolivianos”.

Apresenta então o contraste que aqui interessa entre o caucheiro e o serin-
gueiro, com perfis distintos.

O SERINGAL

O seringal, como pode ser chamado à unidade de produção por seu conjun-
to, desde a produção até o beneficiamento, era, como outras estruturas autárquicas 
da colonização e economia brasileiras e latino-americanas do século XIX, uma es-
pécie de localidade descrita por Freire, em Sobrados e Mocambos362.

Sobre essa questão, é necessário dizer que, embora Freire não tenha dis-
cutido o seringal como uma unidade de produção típica, o modelo construído se 
aproxima muito da realidade do nordeste. A situação vivida na Amazônia no século 
XIX é similar ao espaço construído em “Casa grande e Senzala” e parece adequa-
da ao seringal em Sobrados e mocambos, tratando-se de maneira adequada a questão 
central da unidade de produção do látex, considerando o tempo e o espaço. Esse 
fenômeno foi percebido por Souza (2000), em seu artigo que foi “secundarizado 
pela crítica” feita desde a obra anterior. 

361Cunha (1909) considera ser exaustivo listar os povos conduzidos para aquele trabalho. Mas arris-
ca-se nominando alguns do Purus.
362Souza, Jesse 



343

Freire trata em “Sobrados e Mocambos” do desenvolvimento e suas conse-
quências, considerando a “ambiguidade cultural brasileira a partir do embate entre a 
tradição patriarcal e o processo de ocidentalização [na perspectiva de acatar] a influ-
ência da Europa burguesa” e não mais [o colonial] português como ocorre no país 
no séc. XIX. “Esse processo tem sido percebido [...] [pelas] mudanças de hábitos 
de vestir, de leitura, de consumo em geral.” O brasileiro se transveste de civilizado, 
conferindo sentido àquela frase ainda hoje utilizada por muitos: civilizando-se para 
inglês ver. Ao apresentar o seringal em A Selva, Ferreira de Castro (1930, p. 68) o 
realça com “a população aguardava o vapor” que singra o Rio Madeira com “pretos 
e os mulatos”, extrato mais simples da hierarquia daquele espaço, cujas camisas “de 
riscado, calças azuis de brim, largo chapelão de carnaúba (palha) e os pés descalços 
ou enfiados em uns sapatos estranhos” marcam os contrastes e padrões que serão 
usuais no trabalho naqueles locais. O vapor que aportava era a alegria dos seringuei-
ros, pois nele chegavam notícias, mercadorias e os novos trabalhadores, aos quais 
chamavam “brabos”, vindos com a bagagem desde o Ceará e Maranhão, eventual-
mente do Piaui. Nessa relação inicial, eram permitidos “risos e chocarrices” entre 
os antigos até o chegado “se familiarizar com os segredos da vida local e se resignar 
ao extermínio das suas próprias ilusões” (CASTRO, 1930, p. 68). Uma descrição 
permite detalhar um seringal no qual Castro viveu nos primeiros anos do século363 
e chamou de “Paraíso”, talvez com ironia, em face do inferno vivido. Sua localiza-
ção era próxima a Humaitá, mas seria semelhante a Santo Antônio do Rio Madeira, 
último ponto dos vapores em Mato Grosso, ou Borba e Manicoré, no Amazonas. 

Todas essas unidades de produção contavam com característica de “povo-
ações modestas”, mas relativamente distantes dos seringais, em face da falta de 
logística, ou talvez como segurança para que as aproximassem das autoridades, ou 
propositadamente para que os trabalhadores só pudessem ir àqueles locais se au-
torizados ou chamados pela autoridade364, atendendo os interesses do seringalista.

Existiam naquele Paraíso três grandes barracas e depois dois grandes ca-
sarões de madeira e telhas, materiais disponíveis ou fáceis de transportar naquele 
363Introdução de A Selva, edição comemorativa de 1955, p. 2-24, 38ª edição.
364Eram os delegados. Iam, principalmente, para responder processos de furto ou assassinatos, de-
pois de terem sido “investigados” nos garimpos com a “autoridade” do seringalista e seus prepostos.
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deserto de engenhos. Vistas do rio, essas barracas alguém as chamou de “pasto 
da criação usado no período das águas”, quando o Rio Madeira sobe e transborda 
da calha deixando lagoas, sendo necessário recolher os animais; a outra, “muito 
comprida ladeada por uma varanda fixada pela paliçada” que julgava lugar onde se 
fixava, anteriormente, o “amo” em função do tamanho, porte e pinturas, sendo a 
“sede da exploração do seringal”. 

A Selva, embora não seja um texto técnico, permite, lembra o autor, apre-
sentar informações da vida no seringal ou as relações de produção naquele espaço, 
ao se compararem os preços, ou antes, as relações entre preços do abastecimento 
do trabalhador e o produto do trabalho extraído pelo seringal. Nessa perspectiva, 
entendem-se os limites aos quais estava sujeita aquela economia no início do século 
XX. A informação sobre a pauta disponível, que permitia saber os preços prati-
cados em Manaus, estava na chegada do vapor. Os preços revelavam, entretanto, 
apenas a bica corrida, ou seja, sem classificação que era dada no mercado oficial. 

Vale lembrar que havia pelo menos cinco produtos, segundo a pauta fis-
cal construída para a cobrança de impostos. Tais pautas fiscais procuravam evitar 
a evasão fiscal, geralmente praticada pelos comerciantes, e era apresentada para 
diversos produtos, com preços diferenciados, que dependiam de uma espécie de 
classificação da produção: os finos, os extrafinos, sernamby da seringueira, caucho, 
sernamby do caucho. 

A partir do texto de Castro (1930), é possível avaliar valores atribuídos à 
“goma elástica”, como chama ao látex, e também a relação com os alimentos 
consumidos pelos seringueiros, restritos à farinha de mandioca e à carne seca, ou 
“jabá”, como era comumente chamada, não apenas na Amazônia, mas também no 
nordeste  de onde vinham a maioria dos trabalhadores. 

O aviamento das necessidades básicas era feito aos domingos, dia em que 
não havia expediente, o que indicava haver porções semanais (CASTRO, 1930, p. 
71) e uma ração mínima de um litro de farinha, medida em lata. Se houvesse saldo 
na conta do seringueiro, era possível comprar alguns metros de riscado, com o qual 
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se confeccionavam as camisas de trabalho, feitas por uma senhora da região, pois 
havia pouquíssimas mulheres no seringal365. 

Essa despesa era relacionada em conta corrente, cuja renda era a extração 
de mais ou menos dois galões (3,6 litros) diários de líquido chorado das árvores e 
trabalhados em duas voltas nas ruas fixas onde era feita a coleta. Isso significava, 
portanto, aproximadamente 20kg de pela por semana, pouco mais de R$5:000 (cin-
co mil reis) a arroba.

Mas a disponibilidade de abastecimento não era fixa. As pessoas deveriam 
ser aviadas, isto é, atendidas nas suas necessidades em função da produção reali-
zada. Portanto, para que se mantivessem no seringal trabalhando, continuamente, 
recebiam do armazém ou barracão, aos domingos, as suas cotas, dependendo do 
saldo que mantinham com o seringalista. As mercadorias vinham naqueles vapores, 
e no caso dos isolados, nos regatões.

Analfabetos, em sua maioria, as relações entre seringueiro e seringalistas 
eram mediadas por outros trabalhadores que atuavam no escritório e no armazém 
atendendo as determinações do seringalista. Anotada em cadernetas que davam 
uma espécie de segurança ao negócio, a produção apontada, assim como as despe-
sas de alimentação e abastecimento, permitiriam avaliar as condições de liberdade 
dos trabalhadores. Porém, tendo que pagar desde a sua viagem, a alimentação e o 
transporte, na maior parte das vezes, no período final, não havia saldo, ficando os 
seringueiros, virtual ou fisicamente, retidos por toda a sua vida, sem família, sem 
diversão, ao sabor de eventualidades.

O aviamento era, assim, um sistema curioso. Ainda que na ponta permitisse a 
acumulação dos seringalistas que construíram grandes palacetes e edifícios, a maio-
ria dos trabalhadores e mesmo alguns seringalistas ficaram arruinados pelos preços. 
Os seringueiros, paradoxalmente, eram educados para esse sistema. Em entrevista 
feita com antigo seringueiro, que vive na RESEX, em Guajará Mirim, ele explicou 
que a família educava os filhos para essa situação.

365O autor cita passagens de festas em que as mulheres, duas ou três, eram parceiras da dança de 
vinte homens, além de conflitos com morte, ou mesmo, relações sexuais frequentes com animais.
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Havia algumas variações nesse modelo, especialmente regional. Dessa for-
ma, os compradores eram intermediadores de grandes casas comerciais de Belém 
e Manaus, formando uma rede, que na ponta produtiva mantinha um trabalhador 
“aviado” nas margens dos rios. Eram os “beiradeiros” e se encontraram alguns no 
extremo noroeste de Mato Grosso, na região de Aripuanã, e na região de Guajará 
Mirim, onde se extraía seringa e eventualmente caucho. Provavelmente, eram ori-
ginários do programa que se gestou no período da II Guerra Mundial e criou o 
“soldado da borracha”.   

Também se extraíam outras plantas, além da hévea ou do caucho. No traba-
lho de coleta da seringa eram colhidos os ouriços ou as sementes de castanhas, o 
óleo da copaíba, as raízes da poaia e outros fármacos nativos, destinados ao merca-
do nacional e internacional. Mas a intermediação era feita pelo seringalista, deixan-
do pouca margem aos seringueiros e coletores que usavam esse conjunto em seus 
tratamentos caseiros. Portanto, na perspectiva da produção de escala-escopo, como 
tratava Chandler, as mesmas ferramentas e esforço feito pelo seringueiro permitiam 
obter diferentes produtos. Todos transportados em regatões que os abastecia. 

O AVIAMENTO

O aviamento era um sistema utilizado no processo de produção e distri-
buição de produtos florestais, especialmente borracha, na Amazônia entre 1860 e 
1912/4, quando ocorreu o chamado ciclo da borracha naquela região. Com base na 
economia extrativo-exportadora, dependia exclusivamente do mercado internacio-
nal e seus preços.

Comparando o volume médio exportado do látex em relação ao café, à épo-
ca o produto mais importante na pauta das exportações brasileiras, a borracha re-
presentou entre 1871/1880, 48,68% na relação dos valores exportados; na década 
seguinte, essa relação passou a ser 37,8%; na década de 1891/1900, 40,7%; na pri-
meira década do século, XX 78,3 %, para entrar em decadência na década seguinte, 
quando a relação entre os dois produtos foi de 20,8%. Desse modo, permitiu um 
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crescimento efêmero da economia e da população em função do aumento da de-
manda de látex destinado à vulcanização (CANO, 1975, p. 72).

Ainda que o fluxo migratório tenha sido positivo ao longo do período, estava 
baseado, principalmente, em grandes contingentes cuja relação com São Paulo era 
em torno de 38,5% daquele ocorrido nas duas regiões. Foi, portanto, o período de 
maior ingresso migratório de todas as partes do mundo, considerando a grande 
população masculina migrante do nordeste brasileiro que passou a trabalhar direta-
mente nos seringais nativos.

Apesar desses importantes indicadores, o aviamento apresentou relações de 
produção com uma cadeia de agentes, sendo os mais importantes as casas comer-
ciais instaladas nas principais capitais, onde ficava a ponta do sistema, responsáveis 
por aviar as demandas dos intermediários menores que atendiam os seringueiros 
ou os seringalistas. Mas eram essas mesmas casa comerciais que adquiriam as mer-
cadorias extraídas dos seringais e lhes davam preço. Dessa maneira, determinavam 
os preços e as margens do sistema. Eram também responsáveis pelos empréstimos 
e sua relação com os fornecimentos, de maneira que havia sempre uma relação de 
dependência entre os aviados e as casas aviadoras, ou casas de comércio exterior. 
Desse modo, com base em cadernetas e informalidade, o “componente monetário 
é pequeno”, como diz (CANO, 1975, p. 73).

O sistema estava apoiado em extensa rede fluvial com baixo investimento em 
transporte, cujos veículos eram barcos que requeriam manutenção contínua, mas 
de baixo investimento. Em geral, esse sistema fluvial necessitava apenas de portos, 
barcos e manutenção. Diferentemente do sistema cafeeiro, não havia intensidade 
de abastecimento, pois, em geral era feito com autoconsumo e não com agricultura 
comercial de alimentos e fibras, que geravam multiplicadores.

Ao comparar as cadeias produtivas, verifica-se que não há derrubadas; ao 
contrário, não há sequer comércio de terras, cuja área era domínio e não proprieda-
de; a atividade do seringueiro não criava demanda por produtos industriais, como 
os beneficiadores. No caso do seringal, o produto final dependia do artesanato 
do próprio seringueiro que produzia as pelas. Mas, certamente, as faltas em mo-
bilidade e de urbanização deixavam a atividade estagnada, considerando-se ainda 
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a ausência de monetarização da economia que restringia o crescimento regional. 
Segundo Cano (1975, p. 74), a atividade industrial, em 1907, no apogeu do sistema, 
apresentava no Censo uma participação industrial com 25% de indústria madeirei-
ra, bebida, alimentação e fumo outros 25%, havendo uma indústria têxtil incipiente 
que representava em torno de 5%. Isto significava dizer que não se fixou atividade 
mais duradoura que dependesse das matérias primas regionais.     
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CAPÍTULO 11
MODERNIDADE: DISCURSO DO 

DESENVOLVIMENTO NO RIO MADEIRA 

[...] saíram para Santo Antônio do Madeira, lugar 
onde morre e não se nasce. [...] esses cidadãos, sem 
defesa, sem processo, sem interrogatório, foram exe-
cutados (Senador Rui Barbosa, discurso em plenário, 
agosto de 1911). 

 

A economia de base no gomífero látex que se aboletou nos rincões nas fon-
tes, margens e bacias do Rio Madeira, na segunda metade do século XIX, trouxe 
consigo a modernidade à Amazônia. Seria natural encontrá-la em centros urbanos, 
como Belém e Manaus, onde era processada a matéria-prima, mas dificilmente na 
cidade de Porto Velho, onde foi relatada. Naquelas capitais se construíram casarões 
com arquitetura europeia denunciando o enriquecimento rápido, cujas necessidades 
específicas eram as mesmas da burguesia que precisava demonstrar riqueza e poder 
representados pelo negócio que crescia. 

Cidades como Porto Velho, ou a velha Santo Antônio das Cachoeiras como 
se chamava no início do século XX, a Santo Antônio do Madeira, depois anexada à 
nova cidade construída, eram pouco mais que portos com vilas ao seu redor. Mas, 
para o conforto de alguns seringalistas e engenheiros da Estrada de Ferro, foram as 
seringueiras quem trouxeram a energia elétrica, comunicações, arruamento, hospi-
tal e principalmente pessoas que iam ao cinema, andavam nas praças e locais onde 
se divertiam, trabalhavam nas diferentes atividades, e justificaram a construção de 
uma vila, com características americanas, como faziam os construtores da ferrovia 
a se concluir. 

 Na época se expandiam os barões, cujo título era obtido por compra com 
recursos oriundos da riqueza acumulada pela exploração do trabalho da escravidão 
indígena e servidão nordestina, no caso da Amazônia, ou negra e colona impor-
tada, na economia cafeeira366, no Sudeste. Eram títulos vendidos pela aristocracia 

366Ainda que tivessem diferentes relações de produção, documentos recentes informam práticas 
similares de exploração no barracão ou armazém, em que as contas eram fraudadas. 
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real, utilizando o prestígio, mas, principalmente, o dinheiro daqueles proprietários. 
Portanto, não era um fenômeno social apenas amazônico; também se verificava em 
diversas outras regiões brasileiras. Esse fenômeno e esse contraste eram oriundos 
da Europa e levaram grande massa explorada às revoluções, entre 1848 a 1855367, 
sendo discutidos pela literatura e outras formas de manifestação intelectual e po-
pular, com críticas à classe burguesa que se instalava até à chamada Belle Époque, na 
qual a decadente aristocracia ressurgia no final do século anterior368. 

Faziam parte dessa demanda iluminação, comunicações e, certamente, in-
cluía-se a magia da máquina a vapor que conduzia os vagões daqueles imensos 
veículos que corriam nos trilhos, ou singravam os rios, aviando com mercadorias 
importadas aquela população, fossem elas alimentos, vestuários, ferramentas para 
os coletores dos seringais, sempre endividados. 

Entretanto, o burguês “new rich” ou “nouveau riche” das cidades da Ama-
zônia era uma caricatura mal adaptada das comédias de Molière tanto por seus 
costumes inadequados adquiridos na rudeza da vida do sertão, em função do cli-
ma, quanto pelo vestuário de clima frio, pela alimentação importada. Além disso, 
a arquitetura era incômoda e mal reproduzida, já que, muitas vezes, não apenas se 
utilizava material inapropriado, como também resultava de projetos equivocados e 
inadequados à vida brasileira, apropriados e mensurados pela ostentação da classe 
que se formava.

Aquele conjunto de demandas tinha um perfil comum na ordem que se ins-
tituía naquele sertão. Desse modo, todas elas deveriam ser modernas, ou seja, que 
viessem atender com produtos da Revolução Industrial, em marcha, as necessida-
des daquela população que migrava, mas, principalmente, os valores de uma bur-
guesia que se fixava nas vilas, algumas planejadas e instaladas, como Porto Velho, 
ou aquelas de crescimento natural, muito menores, ao redor da Linha Telegráfica 
ou às margens dos rios da Amazônia. 

367As Jornadas Revolucionárias ou Primavera dos Povos, conforme Hobsbawn (1979), em A era 
das Revoluções.
368“O burguês fidalgo”, “O avarento” e outras peças de Molière, do século XVII, em geral comé-
dias, faziam críticas de costume da burguesia ascendente.  
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Tudo substituído em pouco tempo, como algo descartável, obsoleto, ficou 
no imaginário dos fundadores daquela região autônoma, mas seus ícones foram 
superados por novas colonizações que se erigiram com outro significado pela po-
pulação que migrou no século XX, cem anos depois.     

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A MODERNIDADE 

Quando ocorreu a publicação do Manifesto dos Comunistas, em 1856, Marx 
e Engels, revolucionários que haviam participado das “Jornadas”, passaram a ser 
uma espécie de pioneiros e referência na discussão sobre modernidade. Tratavam-
-na como um “movimento que ultrapassa valores até então sensatos (e havidos até 
então) para uma era de grandiosidade e culto aos valores burgueses”369. A instalação 
desses valores, como se depreende, deveu-se à sociedade capitalista que se conso-
lidava no século XIX, e especialmente no início do XX, quando ocorreu a “Belle 
Époque”, período no qual se registravam anseios da nova classe social vitoriosa 
considerando os efeitos demonstrativos de sua ascensão ao poder hegemônico que 
se consolidava. 

Vista por este prisma quando lhes tomamos por empréstimo a frase síntese 
“tudo que é sólido desmancha no ar”, resumida do Manifesto, permitiu-se Ber-
mann370 reapresentar o conceito de modernidade e passar a analisá-lo construindo 
para tal o ensaio com título da frase síntese. 

Procurando interpretar a frase sintetizada do Manifesto, Bermann (1987) 
lembra o episódio de Mefisto em seu diálogo com Fausto, original na obra de Göe-
the. Nele relata uma passagem emblemática quando um impetuoso e ansioso jovem 
vende sua alma em troca de êxito e riqueza, com consequências trágicas decorren-

369Hardman (2005) trataria de maneira genial essa questão ao mostrar que as feiras e exposições 
internacionais que a burguesia construía nas grandes cidades europeias eram uma espécie de efeito 
demonstração que a classe emergente apresentava. Não seria por outra razão que os maquinismos 
ali expostos eram exportados e implantados nas selvas equatoriais nos diversos países e continentes.
370Bermann, Marshall Tudo que é solido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo, 
Cia das Letras, 1987, mas cuja obra original é de 1982, em inglês All That is Solid Melts Into Air 
pela Simon and Schuster. Existe outras edições nacionais, mas será citado conforme a primeira: 
Nermann (1987).
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tes da impensada transação, ou de ter ultrapassado os limites do possível, com os 
quais pretendeu alcançar objetivos francamente progressistas que lhe permitiriam 
ter excelente posição social. É, naturalmente, um discurso alegórico sobre o desen-
volvimento, que permitiu a Hardman (2005)371 pensar a Ferrovia Madeira Mamoré 
como um Trem-Fantasma, contrapondo a dureza do ferro à fluidez fantasmagórica 
que adentrava a “modernidade na selva”, adotada no subtítulo, como uma ideia 
tomada, em parte, do texto de Manoel Rodrigues Ferreira (1959) que o havia ima-
ginado para a mesma estrada de ferro, a partir da obra de iconografia esboçada por 
Lúcifer antes de escrever a Ferrovia do Diabo.  

Haveria certamente outras razões, mais ou menos fantasmagóricas ou endia-
bradas, para tão elucidativo título da história contada do Rio Madeira e suas cacho-
eiras no livro e citada em parte por Ferreira (1959), para quem os acontecimentos 
estariam “no fim do mundo” ou que o mesmo estaria próximo daquele ponto, ou, 
assim pensariam os trabalhadores chegados para as aflições na via férrea, depois de 
longa viagem, onde “o diabo perdeu as botas”. 

O espaço fantasmagórico, segundo Hardman, estava nas alucinações de um 
engenheiro da ferrovia acreditando estar sendo “lambido pelo diabo”, mas que 
aparece como figura imagética... Uma centena de anos depois, essa possibilidade se 
esvairia dos visitantes ou usuários do rio, em função das reduzidas possibilidades de 
aproximação que se fizeram nas aberturas da cachoeira do “Caldeirão do Inferno”, 
onde se construiu o Complexo Hidrelétrico de Jirau (FERREIRA, 1959, p. 14-15).

Mas Hardman (2005) não seria o pioneiro em relatar o drama social daquela 
região, nem Ferreira (1959) ou outros ensaios que tratavam sobre o Rio Madeira ou 
lhe fizeram tributo. Há um romance de Ferreira de Castro (1914) no qual o autor 
lembra as relações de produção do seringal onde vivera. Era próximo de Humaitá 
onde trabalhou e ao qual chamou Paraíso, local descrito na Selva. Mas o espaço 
tratava do próprio inferno fantasmagórico, cujas contradições foram exacerbadas 
pelo aviamento, insepultas. 

371A primeira versão desta obra ocorreu em 1988, tendo sido reeditada em 2005, como citada nas 
Referências.
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Ficaram as informações, as descrições para o enterro. Ali se encontram todas 
as categorias necessárias para entender o seringal e seus personagens, em um texto 
quase iconográfico pela precisão com a qual foram descritas, sendo apenas possível 
pela vida ali passada. Não se despreza, para completar a relações, a tentativa de uma 
espécie de Sertões Amazônicos, de Euclides da Cunha, que descreve as categorias 
sociais e o processo produtivo em “À Margem da História”, escrito em plena era 
do aviamento, ou seja, em 1904.    

Naquela construção e com os objetivos que alegavam os diversos autores 
que trataram da época, recorreram todos à ressureição de ícones. Mas Souza (1980) 
recorreu à ironia no seu ensaio que homenageia a histórica e heroica locomotiva da 
Madeira Mamoré Railway Company: a Mad Maria. O objeto daquele ensaio pode 
ser considerado o ponto de partida para realçar a construção da modernidade em 
uma espécie de história seminal de Porto Velho. 

Mas é necessário, e indispensável mesmo, agregar outras obras àquelas, para 
se ter clareza da construção da modernidade de uma região afastada dos centros 
hegemônicos e para que se possa compreendê-la na selva da região estratégica do 
Rio Madeira Mamoré. 

Aqui ela está caracterizada pela infraestrutura para o desenvolvimento que 
ultrapassava limites e possibilidade, o real, como alegado, considerando o heroísmo 
ingente dos trabalhadores que participaram daquelas construções. Havia certamen-
te, nas construções, na verdade, o sentido moderno da necessidade naquilo que 
fazia e exaltava o brilho da riqueza do início do século XX: o que era sagrado ficou 
profano, tudo que era sólido desmanchou no ar.  Mais tarde, republicadas e repa-
ginadas, ocorreram obras grandiosas, no velho estilo, como a construção da Linha 
Telegráfica ligando Cuiabá a Manaus, objeto do Relatório da Comissão Rondon 
(2016) ou do texto de Roquette Pinto (2005), “Rondônia Antropologia – Etnogra-
phia” que surgiram como obras homenageando a modernidade. 

Mereceria o mesmo grau de entendimento considerar nesse tema as Usinas 
Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira. Estas, quando reduzidas a Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental, ou EIA-RIMA, contêm 
informações técnicas com precisão aparentemente indiscutíveis como ocorria nos 
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relatos dos pesquisadores que acompanhavam Rondon na implantação da Linha 
Telegráfica. Agora, tratam de capacidade instalada que supera em muito as deman-
das de eletricidade local, como ocorreu com o vapor para as usinas termelétricas 
de Rondônia, depois com o petróleo na mesma técnica de geração de calor, que 
deveriam ser todas desativadas quando se construiu a Usina Samuel. Construídas 
de modo acrítico quanto ao seu porte e consequência dos atos praticados, foram 
obras sempre justificadas como necessárias ao desenvolvimento e ao bem estar da 
população, em função do crescimento continuado atento ao conceito que exige ou 
visa superar etapas de um desenvolvimento sempre inconcluso.

A justificativa dos empreendedores para sua construção, além do alegado de-
senvolvimento, é esse bem estar da população a cujo acesso nem sempre é possível 
em função das tarifas praticadas e de possíveis custos a serem cobertos e mantidos, 
pouco importando quais custos e de quais naturezas venham. Mas, em geral, tais 
obras causam traumas irreversíveis – acidentes de trabalho, mortes, ou deslocamen-
tos – a essa mesma população que participa ou é atingida pelas construções que 
fazem as empresas de civis e militares. Quando construídas e instaladas essas obras 
de infraestrutura – sejam de energia, comunicações, transporte – apresentam nas 
suas características básicas uma grandiosidade diante da dimensão local, para a qual 
se impõe atendimento à população crescente372, nem sempre disponível. 

Mas, não apenas essas obras, e não apenas nestes locais são construídas e 
passíveis de críticas, como lembraria Hardman (2005), no seu Trem Fantasma. Tra-
tando-se de Rondônia – região historicamente estratégica – as consequências da 
ação atingem o Rio Madeira onde os impactos têm sido mais frequentes, mesmo 
antes da fundação de Porto Velho, no início do século XX, quando foram criadas 
pela construção da Ferrovia e do entreposto do telégrafo –, ou na retomada no 
século XXI, quando se construíram as Usinas Hidroelétricas para a geração de 
eletricidade, impactando os ribeirinhos para consumo a milhares de quilômetros.  

Assim, resta a pergunta-dilema: o que fazer?  

372Vale realçar a quantidade de pessoas mortas na implantação da Ferrovia Madeira Mamoré visando 
ligar Guajará Mirim a Porto Velho, assim como militares e nativos desaparecidos por doenças, como 
malária, hanseníase e febre amarela, na construção da linha telegráfica, ou removidas para ocorrer a 
construção das barragens.
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A resposta tem sido rapidamente respondida por Mefisto: vender a alma ao 
diabo e ceder ao fácil, ao rápido, diria ele. Ganhar mais e ter mais lucro atendendo 
à lógica do crescimento e do desenvolvimento, como pensam alguns. Pouco im-
portam as consequências sociais ou culturais (afinal elas fazem parte do processo, 
entendem?). Quando ocorreram e ocorrem com alguns ribeirinhos e nativos, são 
sempre minimizados pela pouca importância dada a eles pelo poder. Importante 
é o efetivar, é o dar sentido utilitário e econômico às coisas, é domar a natureza e 
colocá-la a serviço do ser humano.

Nessa perspectiva, ao tratar sobre o Mito do Desenvolvimento, Furtado 
(1996) discute e considera ser a maior parte da ideia de desenvolvimento econômi-
co a garantia de um padrão similar ao que se mostra em geral no velho mundo e que 
“pode ser universalizada” com base em um progresso cujo elemento essencial é a 
“ideologia burguesa”, dentro da qual se criou a sociedade industrial (FURTADO, 
1996, p. 8). É o que ocorreu, no começo do século XX, com as residências e palace-
tes construídos pelos barões da borracha, em Belém e Manaus, cujos testemunhos 
mais evidentes são o Theatro da Paz, na primeira cidade, e o Theatro Amazonas, na 
segunda, cuja utilidade parece longe do uso popular.

Esse é o sentido político do que foi a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, da 
Linha Telegráfica de Rondon, das Usinas Termoelétricas, e atualmente, dos seus 
substitutos BR-364, Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. Assim, a grandiosi-
dade infraestrutural se justifica no momento seguinte, quando as construções se 
transformam em mitos e entram em desuso pela dita obsolescência técnica que as 
descarta e enterra, como foram os casos das implantações do século XX, superadas 
pelo discurso da eficiência. Desativada a Ferrovia, construíram-se sobre seu leito 
as Estradas de Rodagem, as Linhas Telegráficas e seus postos exigiram, depois, o 
telefone, enterrados ambos, pelos sistemas de comunicação por satélite; as Usinas 
Termelétricas, pela de Usina Samuel, e atualmente pelo Complexo Hídrico do Ma-
deira; a Hidrovia do Madeira pela Hidrovia do Tapajós, dos Portos... 

Portanto, dizem os empreendedores e gestores públicos, como sempre, a 
mesma cantilena: há que pagar um preço pela utilidade e pela modernidade.
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Neste capítulo, serão discutidos alguns aspectos que envolvem o crescimento 
e o desenvolvimento da região do Rio Madeira, onde foram construídas a Estrada 
de Ferro, a Linha Telegráfica e a BR-029 (364), considerando-se as razões dessa 
construção, isto é, as modernidades logo substituídas por novas. Na mesma linha, é 
possível identificar portos a serem estruturados, planejados e construídos, adequar 
o rio às chatas para o transporte da agricultura moderna implantada no longo sécu-
lo XX, cujo planejamento e execução o governo também trata como infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento econômico, mesmo que seja pouco mais que entre 
postagem de poucos empregos. 

Desse modo, os governos e governantes se mantêm reféns de sua negocia-
ção política, como Mefisto desejava manter Fausto. Resultados em diversas áreas, 
especialmente sociais e culturais, podem estar relacionados aos impactos causados 
por enchentes, remoção de pessoas de áreas alagadas, cujas consequências ocorrem 
principalmente sobre a população ribeirinha ou mesmo a população urbana em 
geral373.  

Impactada pelas construções do bem estar desenvolvimentista, a população 
não tem sentido qualquer efeito desse bem estar, já que vem sendo privada de tal 
benefício, mantida no meio urbano, onde faltam saneamento básico e condições de 
acesso à saúde pública e à educação, situação que se repete no meio rural.

CONJUNTURA POLÍTICA QUE PODE SER IDENTIFICADA PELA HISTÓRIA

Nos primeiros anos da República, diversos conflitos foram estabelecidos no 
território brasileiro, em geral, debelados pela ação do Exército374, de onde emergi-
ram os primeiros dois presidentes. Não seriam os últimos375. Seguiram-se manda-
tários naquela democracia dúbia com natureza civil, considerando-se os sérios e 

373Como ocorreu em 2014.
374Com um discurso de consolidar a República, Floriano, o segundo presidente, esmagara com 
tropas militares diversos levantes no território brasileiro. Agia de forma brutal e cruel com os sau-
dosistas do Império.
375Ainda na primeira República vale lembrar Hermes da Fonseca (1910-1914).
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evidentes compromissos com a economia cafeeira e hegemônica que se consolidara 
em São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais.  

As demais regiões tinham dificuldades de comunicação e a economia era 
pouco mais que de subsistência. A exceção eram alguns estados do Nordeste, onde 
se mantinham oligarquias históricas com a produção de açúcar, tabaco e outras 
atividades rurais, ou do Sul, onde a pecuária se fazia representar. Nas demais re-
giões, existia um grande vazio parlamentar ou econômico. Esses grupos de baixa 
representatividade no conjunto da economia nacional ou na pauta de exportação 
sentiam-se excluídos na chamada Velha República.

Ao construir a Política dos Governadores, ou do Café com Leite, o presiden-
te Campos Sales havia estabelecido cinicamente, apoiado pela oligarquia cafeeira, 
uma exclusão da maioria daquelas oligarquias regionais do território brasileiro. Tal 
política contemplava basicamente a região onde se produzia a base da economia, e 
cuja eleição, em geral fraudulenta, deveria contar com presidentes rotativos entre 
São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Restava, pois, ao seu sucessor dentro dessa po-
lítica criar meios de mitigar os conflitos e a discórdia que poderiam ocorrer, consi-
derando-se tal exclusão.

O Estado de Mato Grosso contava com imensa área territorial e baixa densi-
dade populacional, revelando grandes contradições, pois vinha de uma letárgica si-
tuação econômica e social no século XIX (LENHARO, 1982; LEVERGER, 1850; 
MARTA, 2016), quando a Guerra do Paraguai possibilitou algumas melhoras, com 
a extração de produtos nativos, como a borracha e o mate, e a pecuária extensiva 
adotada. 

Para os militares, aquelas fronteiras se mostravam vulneráveis e abandonadas 
e estavam sujeitas a conflitos, como ocorrera na Guerra do Paraguai, quando tro-
pas chegaram próximo da Capital daquele estado estratégico. Essa vulnerabilidade 
ocorria em face de sua posição geográfica, com extensas fronteiras internacionais 
com repúblicas que estavam inquietas com guerras externas e revoltas intestinas, 
sendo uma delas insurgente e esmagada com a Guerra da Tríplice Aliança, nos anos 
setenta do século XIX.  
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A razão básica para as comunicações adequadas entre aquela periferia e os 
comandos militares e civis era a distância. Contribuía, além disso, certamente, a 
falta de investimentos em um sistema de comunicação que fosse disponibilizado ao 
Exército para efeito de prevenção e segurança. Isso compreendido, estimulava-se a 
necessidade de haver sistemas adequados (eficientes ou minimamente disponíveis) 
para superar o trauma que deixara a invasão paraguaia ao chegar aos arredores da 
capital de Mato Grosso, incomodar os militares, no evento e depois dele, quando se 
justificaram o uso do telégrafo376 e a construção de suas linhas.  

Com a proclamação da República, o poder militar se exacerbou nos primei-
ros anos. Depois dos dois presidentes oriundos da caserna, chegavam ao poder 
os civis Rodrigues Alves e Campos Sales, representantes da cafeicultura paulista, e 
criavam expectativas a algumas oligarquias regionais, ou as excluía por seu poder 
presidencialista civil que, dependendo do tema, deixava aos políticos regionais a 
condição de tratar de temas locais, como a questão de fronteiras de Mato Grosso 
que, na verdade, extravasava o local377. Permitia, todavia, que as questões de política 
internacional fossem tratadas pontualmente com aquisição de alguns equipamentos 
associados à modernidade, financiados ou concedidos ao capital internacional, do 
qual Farqüad era o representante mais acabado e cujos projetos tinham objetivos 
estratégicos em regiões afastadas, como as do Madeira e de Santa Catarina. O pri-
meiro estava associado à borracha e o segundo, ao pinho, produtos extrativistas 
e de amplo mercado. Naquele momento, havia também no quadro internacional 
tensões na Europa, confrontando interesses ingleses e alemães que levariam à I 
Grande Guerra Imperialista.

Nesse conjunto, eram necessárias informações dos limites territoriais e mo-
dernos equipamentos para movimentar tropas rapidamente, em vista da extensa 
fronteira mato-grossense e do precário equipamento disponível. Dessa forma, ao 
superar a letargia com as máquinas a vapor que foram introduzidas no rio Cuiabá 

376O telégrafo era um sistema de comunicação inventado por Volta e inovado por Morse.
377Estava pendente na pauta da República a negociação do Acre, pela qual o Brasil, ao incorporá-lo, 
obrigava-se a entregar algumas regiões de Mato Grosso, na Fronteira com a Bolívia, e deveria cons-
truir uma saída para os produtos extraídos naquele país, nos 400 km do Rio Madeira. Era a ferrovia 
Madeira Mamoré.



359

abaixo (MARTA, 2016) e que chegavam da Europa e dos emergentes EUA àqueles 
locais distantes, como eram a região do Estado de Mato Grosso e a do Madeira, 
Mato Grosso ingressava na modernidade378. 

Entre 1906 e 1909, no auge do chamado Ciclo da Borracha, assumiu a pre-
sidência da República o mineiro Afonso Penna, substituindo o paulista Campos 
Sales, que construíra a política dos governadores com a alegação de organizar a 
Economia Nacional, contando com Joaquim Murtinho no Ministério da Fazenda. 
Este, um oligarca mato-grossense preocupado com as questões do sul do Estado379, 
confrontava questões regionais, como a fronteira negociada e permutada com a 
Bolívia380.  

Preocupado com a situação, Afonso Penna, iniciou ações que “visavam am-
pliar a autoridade em regiões pouco exploradas” (DOMINGUES, 2010) e distantes 
da Capital. Realçava tal preocupação com o início da construção, pelo exército, de 
extensa via de comunicação entre Cuiabá, então ponta da linha telegráfica, e Santo 
Antônio do Madeira, com extensão até Guajará-Mirim, onde se construía a Estrada 
de Ferro Madeira Mamoré, assim alcançando as fronteiras da Bolívia381 que havia 
recentemente cedido o Acre382 em troca de uma comunicação terrestre com um 
porto fluvial para o Atlântico.   

As obras do Exército, no qual Rondon era engenheiro militar da arma da 
artilharia, pressupunham planejamento e trabalhos prévios. Portanto, exigiam ex-

378No governo de Antônio Paes de Barros (Totó Paes), havia sido implantada em Cuiabá, capital 
do Estado, a luz elétrica e modernizara-se o transporte coletivo, entre outros benefícios públicos. 
Entretanto, seu apoio ao arranjo internacional de Rio Branco em relação ao Acre, cedendo lagoas 
na fronteira, indispusera-o na política local, o que provocou seu assassinato, pouco antes da chegada 
das tropas federais para socorrê-lo.  
379Desde o século anterior, os Murtinho participavam como membros do governo federal e faziam 
o jogo político, tinham negócios nem sempre claros com o Banco da Inglaterra para a América do 
Sul e a Mate Laranjeira, imensa corporação de atividades extrativistas, colonização, e mercantilização 
de bens e serviços.
380Nesse período ocorreu o assassinato do Presidente do Estado, Antônio Paes de Barros, então 
adversário político do Ministro de Campos Sales, que enviou tropas naquele episódio, mas, não 
conseguiu evitar o confronto fatal. O Ministro era associado a outro grupo político.
381Incluía-se no projeto um ramal até Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade (Mato Grosso).
382De onde se tirava grande quantidade de mercadoria exportada.
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ploração inicial visando aos projetos, necessitavam de apoio de mapas inexistente, 
cuja elaboração identificaria rios, serras e outros acidentes geográficos por onde 
passariam a picada, os postes e a linha telegráfica. Tais atividades chegaram ao de-
talhe de estudos e relatório de natureza científica, como se verifica em seu diário 
aposto no Relatório da Comissão Rondon383. 

Não se tratava aquele espaço, como afirmavam à época, de “terras virgens” 
ou “vazias economicamente”, como diria Vargas na sua Marcha para o Oeste, anos 
depois, e era retratado como tal no far west americano (LENHARO, 1996). A re-
gião, sabia Rondon, tinha importância estratégica e econômica. Sabia ele da existên-
cia dos nativos índios e de suas diferentes nações e tribos, aprendizado que tivera 
quando tenente, com o General Carneiro, em trabalho similar junto aos Bororos e 
passou a atuar profissionalmente no corpo militar do exército e nas comunicações 
da artilharia.  

A LINHA TELEGRÁFICA E O TREM FANTASMA

Ainda que sejam duas obras de infraestrutura distintas a atender a mesma região, 
ambas estão conectadas e fazem parte do mesmo processo de “modernidade na selva”. 
Foram concluídas no início do século XX, quando a economia regional justificava com 
veemência as duas estruturas que davam condições de ampliar a eficiência produtiva do 
mercado regional. Além disso, se prestavam a outros objetivos, como a colonização e a 
segurança da fronteira, como vieram a se completar na decadência do ciclo a goma, logo 
após a I Guerra Mundial, quando os compradores da borracha produzida na Bolívia e 
no Brasil passaram a importá-la da Malásia, onde a racionalidade do plantio, aventada 
no início do século XVIII pelo Padre João Daniel, passou a oferecer preços mais com-
petitivos.   

Curiosamente, a linha telegráfica seria também a seminal origem da energia elé-
trica, considerando-se que permite ligar pontos de telégrafo, ou seja, por seus fios con-
duzir os sinais produzidos – uma espécie de centelha – por um eletroímã. Trata-se de 
fazer o caminho inicial de transmutação, através da qual uma fonte de comunicação 

383Relatório da Comissão Rondon, p.185-196.
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necessitou de eletricidade para sua operação. Ademais, abria espaço na selva para a 
modernidade viária, construindo caminhos e trilhas, por onde passariam o automó-
vel e depois caminhões de carga, alterando, e dando início à destruição do histórico 
transporte fluvial, liquidado pela ferrovia nas margens do Rio Madeira. Desse modo, 
contando com os índios “amansados” pelo Serviço Nacional do Índio, sob o comando 
de Rondon, foram abertas as picadas e caminhos desde o cerrado de Mato Grosso, 
onde a Comissão Rondon rompia a letargia econômica do século XIX e permitia criar 
negócios que envolvessem a produção de seringa.  

Foram essas obras que transpuseram diversos limiares e umbrais que separam o 
período colonial e imperial de natureza monárquica para dar acesso ao novo, primeiro 
o republicano e depois o do Estado Novo de Vargas, caracterizados pelo que havia 
de mais moderno em termos e comunicação e transporte. Não sem custos. Pagaria a 
sociedade muito caro por essa travessia com as mortes fincadas nas cruzes às margens 
da ferrovia e da linha telegráfica de pessoas – índios nativos que desapareceram aos 
milhares, ou nacionais e estrangeiras, vindas para a construção dessas modernidades.

Como no conto de Goethe, a Fausto restava pagar a Mefisto pelo feito. Assim, 
para cumprir a etapa do progresso que representavam aquelas obras, foram gastos va-
lores monetários aos milhares de contos, dólares e libras esterlinas para fazer cumprir 
contratos que estavam relacionados às vaidades de empreendedores e datas de conclu-
são, pouco interessando a vida humana. 

O TREM FANTASMA SUPERADO PELA RODOVIA 

Na margem direita do Rio Madeira está implantada a rodovia BR 364/425, que 
liga Porto Velho a Guajará Mirim; por ela, se margeia, a partir de Jaci-Paraná, a antiga 
ferrovia, onde fica a antiga ponte em arco, testemunho da modernidade, hoje superada 
pela rodovia. Adiante, fica a Vila de Nova Mutum, para onde se transferiu parte da po-
pulação da velha Jaci, pessoas que viviam naquele rio, entre cascalho lavado e garimpos 
esgotados. Vivia-se do pescado, depois que foi extinta a estrada de ferro. Mas ali em 
Jaci, está a velha estação em ruínas, de onde se pode visualizar parte dos alagamentos 
provocados pela construção da barragem da Hidrelétrica de Santo Antônio.   
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A rodovia e suas alterações de traçado trouxeram para a construção, em anos 
anteriores, uma imensa história que mudaria a estrutura social de Rondônia e também 
sua geografia. Ali, novamente, poderia ser considerada a parte do escopo da moderni-
dade que avançou sobre o Estado, de modo semelhante às rodovias que substituíram a 
Ferrovia Madeira Mamoré, cuja posição era hegemônica para tal. 

A Ferrovia está desativada por sua alegada ineficiência técnica, mais propriamen-
te econômica, mas permitiu um sincretismo importante, pois, ao absorvê-la, o fordismo 
ganhou um caráter semelhante ao da Catedral de Sevilha384, permitindo a implantação 
da estrada de rodagem asfaltada sobre o trajeto da antiga ferrovia, utilizando parte das 
obras de arte como pontes, aterramentos, drenagens do leito ou, na pior das hipóteses, 
incorporando o material de construção que ficara da ferrovia. Enterravam-se definitiva-
mente os corpos dos trabalhadores e seus sonhos na estrada de ferro e da colonização 
da estrada de ferro...

A rodovia, em alguns trechos, utiliza literalmente o leito e as obras de arte, como 
se observa em Mutum Paraná, onde a ponte é mais um ícone da ferrovia abandonada 
que manteve a população desamparada, evadindo-se das estações em função dos fan-
tasmas que a rondam; ao abandoná-las, desprezavam a produção agrícola com a sempre 
alegada eficiência para transportar aquelas mercadorias385 da agricultura familiar. 

Asfaltada, a rodovia teve a alegação de mitigar as dificuldades cotidianas relativas 
à mobilidade de pessoas e mercadorias e ampliar o bem estar da população, a par do 
enriquecimento de comerciantes com objetivos inespecíficos, sem preocupação social 
ou cultural em seu projeto de construção da estrada.

A DESATIVAÇÃO DO TELÉGRAFO, AS COMUNICAÇÕES VIA SATÉLI-
TE E O FORDISMO

A solidez tecnológica da qual se revestia a linha telegráfica fisicamente cons-
truída esvaiu-se no ar das comunicações, primeiro via rádio e, décadas depois, via 

384Em visita a Sevilha, ressalta-se que a edificação da Catedral Católica foi feita com material de 
construção dos antigos templos mouros. 
385Entrevistas realizadas com moradores idosos dos distritos de Porto Velho e Guajará Mirim reve-
laram essa informação.  
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satélite, acompanhando as inovações que eram implantadas na região. É paradoxal, 
mas compreensível, que o início da desativação das comunicações da Linha Telegráfica 
esteja no próprio pessoal que participou na Comissão Rondon, na construção desse 
padrão de comunicação. Assim, esse início deriva da introdução do rádio no Brasil, 
por Roquette Pinto, que punha por terra o uso das Linhas Telegráficas como principal 
meio de comunicações nas regiões afastadas. Ficavam os postos principais em torno 
dos quais moravam os trabalhadores daquele decadente meio de comunicação. Como 
Fênix, renascia naqueles espaços a vida, nas vilas e cidades que se formaram, justificadas 
no Território Federal.   

Mas as comunicações implantadas pela Linha se mantiveram com os ícones ere-
tos que despontavam e permaneceram por longo tempo como marcos naquela rodovia, 
abrindo e sinalizando os espaços de outras estruturas que viriam, desde a divisa com 
Mato Grosso, no município de Vilhena, até Abunã, na fronteira com o Acre. Assim, 
primeiro associada à Ferrovia e depois como espaço aberto para a rodovia, foi sendo 
construída uma recolonização no século XX, com ícones das diversas etapas da moder-
nidade que continuou mantida, como pode se entender a estrada de ferro e suas obras 
– trilhos, estações, caixas d´água –, mas principalmente as vilas e cidades para onde 
migraram as pessoas em busca de sobrevida.  

A nova rodovia, construída com valores heroicos e incensada como a redenção 
do antigo Território Federal do Guaporé, contraditoriamente, acabou liquidando a fer-
rovia. No trecho, mantiveram-se alguns ícones sagrados, menos é verdade que na etapa 
anterior. Como aconteceu no resto do país, justificou-se a extinção da estrada de ferro 
pelo governo, com uma racionalidade geral, pela ineficiência das ferrovias.

Ficou a rodovia desde o Sul ao Norte do estado, como da Ferrovia Madeira 
Mamoré; foram implantadas torres que traziam a comunicação dos negócios bancários, 
comerciais e de toda natureza, cuja estrutura utilizava as ondas através de equipamento 
ligado ao satélite. A rodovia tem em Rondônia 1.091,70 km de extensão386, atualmente 
totalmente pavimentados. As torres fazem a cobertura de grande parte do estado. Mas 
era necessário que ligasse a região ao restante do país, ao chamado mercado. Em sua 

386Rondônia conta ainda com 1.103,40 quilômetros de extensão das outras rodovias, entre Pavi-
mentadas, Em Pavimentação, Implantadas (Não Pavimentadas) e Planejadas (Não Pavimentadas).
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origem, chamava-se a estrada BR-29 e teve decidida sua construção em fevereiro de 
1960, pelo ainda Presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, cujo desejo 
era inaugurar a estrada em dezembro, ou seja, em pouco menos de um ano. O clima 
regional, com chuvas que alteram possibilidades e liquidam heroísmos e, eventualmente, 
em função do descuido e cobiça, causam destruições, não permitiu que o objetivo fosse 
totalmente cumprido387. 

Foi possível conseguir em um modo fordista ampliado. A população foi induzida 
a pensar o seu desenvolvimento apoiando projetos que o governo federal construiria 
para o Estado, justificando o asfaltamento da rodovia. Nesse modo de pensar, prioriza-
vam-se, como em muitas partes do país, a produção em série de mercadorias destinadas 
ao mercado, como se depreende da sugestão de seu criador, H. Ford. Nesse modelo, 
exigem-se sempre novos e mais investimentos que passam a ser feitos, pelos governos, 
para a construção de vias de transporte e para que a população adquira sempre mais e 
novos veículos automotores que passam a conduzir pessoas e cargas. Desse modo, o 
ícone desse pensamento são a estrada e o automóvel. 

Foi nessa perspectiva que se deu a substituição de meios e vias de transporte, 
com a hegemonia do veículo de transporte de passageiros e carga com motor a com-
bustão interna, ocorrida ao longo do século XX. Tal substituição determinou as altera-
ções de combustíveis e, portanto, um novo sistema de distribuição dos insumos, com 
postos de serviço, condições de transporte na perspectiva do atendimento porta a porta 
e pode ser entendida dentro da lógica dos confortos proporcionados pela modernidade, 
da qual tratam os autores que escreveram sobre a região estratégica.

Mas é relevante entender que a população de Rondônia, migrante em grande 
maioria no século XX, pouco sabe da sua história pretérita iniciada no século XVI. 
Prefere, mesmo nas escolas, reconhecer-se apenas no fordismo recente, pós 1984, e 
em eventuais relações com o ciclo da borracha, considerando sua chegada ou a de seus 
pais para a recolonização regional, a partir do final do século XX. Assim, para essa 
população migrante, Rondônia só existe após o asfaltamento ocorrido em 1984, e suas 
homenagens são amplamente feitas ao governador que conseguiu a proeza do fato. 
387Mesmo assim, foi entregue em 13 de janeiro de 1961, período das águas, em cerimônia simples, 
ocorrida em Cuiabá/MT, antiga capital da região, em condições de tráfego precaríssimas.
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A principal e pioneira rodovia federal implantada em Rondônia foi o trecho re-
gional da BR-364, cuja denominação inicial era BR-029, implantada em 1960 como Bra-
sília-Acre, logo após a inauguração da nova Capital Federal no Planalto Central. O tre-
cho, para alguns, é entendido como fundamental e matriz do desenvolvimento regional, 
pois seu asfaltamento, em 1984, ocorreu rapidamente, ou mesmo concomitantemente 
aos reassentamentos dos migrantes vindos de diversas partes do país, e realizados pelo 
INCRA nos municípios que cresceram às margens dessa estrada. 

Para a implantação da estrada e por exigência do financiador, o Banco Mundial, 
houve necessidade de se criarem algumas condições que superassem os impactos am-
bientais e sociais causados com a reimplantação da Rondônia. Assim, foi criado o Polo-
noroeste com os componentes de Educação e Saúde que mitigavam algumas situações 
limite da migração.

O traçado original da seminal BR-029 obedeceu a uma lógica balizada, em parte, 
pela Comissão Rondon para a Linha Telegráfica, implantada entre 1907 e 1915, e que 
considerava a abertura de picadas na floresta com largura entre seis e cem metros, utili-
zando para tal os instrumentos manuais como facão, foice, machado e outras ferramen-
tas rudimentares; houve quem os chamasse de bandeirantes. Naturalmente, exigiram-se 
trabalhadores acostumados àquele esforço, para o qual os índios foram considerados os 
“mais adequados”.

Nas pioneiras “sendas e caminhos” na mata que fazia o Governo federal, com a 
ação do Exército sob o comando do Marechal Rondon, então Capitão, foi realizada a 
ligação articulada das Linhas Telegráficas e da Ferrovia Madeira Mamoré, cuja constru-
ção se desenvolvia na mesma época. Alegando racionalizar os recursos públicos para 
uma articulação com a obra privada desde Cuiabá, então capital do estado, com o mu-
nicípio de Santo Antônio do Madeira, o maior município de Mato Grosso, e atualmente 
um ponto turístico de Porto Velho, viabilizava-se o interesse privado de comunicação e 
acesso à informação do mercado. Os ramais que se fizeram eram tentáculos que permi-
tiam chegar a diferentes localidades nos limites do oeste.

De algum modo, considerando-se a mata e sua produção do látex, cacau, cas-
tanha e outros produtos de coleta, o telégrafo foi viabilizado como uma espécie de 
ponta de aríete do sistema vigente contra os domínios dos nativos que eram verda-
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deiros guardiões daquelas riquezas naturais. Assim, o telégrafo, e depois a estrada de 
ferro, superados pela rodovia e pelos aparelhos de telecomunicação que se sucederam, 
vieram, um após outro, abrir e desnudar os segredos e mistérios que os nativos manti-
veram milenarmente. Curiosamente, a igreja, através de seus padres, teria a visão para a 
implantação da radiodifusão, seria como os jesuítas que abriram as primeiras povoações 
nas margens do Rio Madeira. 

Passando por regiões endêmicas de malária e outras doenças, centenas de pes-
soas padeceram na Comissão Rondon388 para que se abrisse o caminho com vista ao 
espaço entre o Rio Madeira e Cuiabá, no qual se implantaria a chamada Linha Telegrá-
fica cujos postos foram o início da colonização daquela região. Não seria diferente na 
construção da Estrada de Ferro.

Restava, como nas frentes similares posteriores, o desejo de alcançar a distante 
Amazônia, como na Marcha para o Oeste, que nos anos quarenta fixou algumas vilas 
ao longo do rio Araguaia, em Mato Grosso (Barra do Garças, Xavantina e Água Boa), 
abrindo espaço para a BR-158 e BR-080. No caso de Rondônia, depois da original 
fixação dos postos telegráficos, testemunharam-se povoações com população inicial-
mente com 15 a 20 moradores, que atuavam como telegrafistas, guarda-fios, depois 
comerciantes em bolichos, como Ariquemes389, Jaru390, Ji-Paraná391, Pimenta Bueno392, 
Cacoal393,  Vilhena. 

388Faziam parte da construção, além dos citados como superiores e inferiores, militares e civis 
(RONDON, 2016, p. 176- 177), pessoas presas e expulsas da Revolta da Armada, omitidas pelo 
General em seu relatório.
389Posto telegráfico em 1909 quando foi fixada como 3º distrito de Santo Antônio do Rio Madeira, 
em 6/10/1915.
390Posto telegráfico em 1912; era muito combatido pelos índios Jarus. Desmembrado de Ariquemes.
391Ali se instalou o Posto Telegráfico Presidente Pena, depois Vila Rondônia, depois Ji Paraná.
392Posto Telegráfico instalado cujo nome homenageava o Governador do Amazonas do século 
XIX.
393O Posto Telegráfico de Pimenta Bueno, necessitando de guarda-fios, trouxe o primeiro coloniza-
dor que fez o pioneiro assentamento da Vila que formou Cacoal, em 1920.
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CAPÍTULO 12
RECOLONIZAÇÃO NA REGIÃO DO RIO MADEIRA 

Os processos de ocupação e negociação diplomática ocorridos no longo 
período colonial e nacional - Imperial  e Republicano -  permitiram incorporar es-
paços inimagináveis na região Amazônica aos domínios colonizados por portugue-
ses. Fosse tal ocupação derivada do padroado, dos negócios mercantis extrativistas, 
havia o fato da imensa extensão territorial a ser mantida e conformada no Brasil. 

Em qualquer dessas formas, a ocupação criara, entretanto, um colono-índio 
aculturado e mantido sob uma legislação que lhe tirava a mobilidade, mas principal-
mente a liberdade, contradição básica para um sistema que se pretende capitalista, 
no qual o principal pressuposto é o ir e vir da liberdade. A colonização assentada 
nos nativos, como forma de manter o espaço e torná-los trabalhadores compulsó-
rios em seus próprios domínios expropriados, não permitiu a evolução econômica 
e, por muitos anos, manteve-se um mercantilismo, ou mais precisamente, um capi-
talismo retardatário.  

Em parte, diferiam, no conjunto, as ações de colonização regional da Ama-
zônia daquelas praticadas em outras regiões brasileiras, onde o escravo, depois de 
importado para ser “mãos e pés” do colonizador branco, foi substituído por outro 
padrão de trabalhador que manteve o nordeste de certo modo atrasado em rela-
ção à região sudeste, onde os mamelucos atuavam nos processos de expansão que 
incluíam cana de açúcar, ouro ou café com escravos importados, até serem invia-
bilizados e substituídos por colonos importados. Dessa maneira, ainda que tardia-
mente, o capitalismo se incorporava na vida do brasileiro.

Claramente, na Amazônia colonial, o colono trabalhador, em sua maioria, era 
o próprio nativo que fora escravizado ou preso à terra pela legislação do Padroado, 
na consolidação do Regimento dos Índios, de 1720, ou Diretório dos Índios, de 
1750, destinados apenas àqueles nativos. Na sequência, pela condição econômica a 
qual se sujeitou no aviamento, essa condição mantinha o seringueiro preso à pro-
dução, mas, minimamente abastecido, e ocupação das terras, termos nos quais se 
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tratavam os colonos à época394. Foi nesse padrão de ocupação e colonização que 
atuaram os nordestinos que se engajaram nos ciclos seringalistas e depois na reco-
lonização da Estrada de Ferro. 

Mesmo tendo havido, uma Companhia de Desenvolvimento com o objetivo 
de “fornecer mão de obra importada da África”, como foi o caso da Companhia do 
Grão-Pará, atuando na região do rio Madeira no século XVIII, os seres humanos 
destinados ao trabalho compulsório eram transferidos para a mineração de Vila 
Bela da Santíssima Trindade, sede da Província de Matto Grosso. Muito poucos 
foram ocupados nos trabalhos das margens do Rio Madeira, ou em suas Vilas, e se 
o foram, apesar de negros, tornaram-se transparentes à estatística.

No extrativismo do seringal, pouca prioridade podia ser dada à construção 
de uma colonização estável e comunitária, como se pode entender daquele padrão 
extrativista em seu métier de valorização do esforço individual e isolado no interior 
da mata, diferentemente do caucheiro, que fazia um trabalho predador e errático no 
espaço, e não se fixava, buscando sempre novas e mais árvores a serem destruídas 
para se extrair o leite precioso do látex. 

No início da República, ocorreram transferências de degredados de insur-
reições, como alguns amotinados da Revolta da Armada e outros sentenciados por 
crimes comuns no século, cujo êxito foi discutível e não informado nos relatórios 
das obras que executavam.  Acrescem-se as razões evidentes e objeto de relatórios e 
análises da época que alegam as dificuldades de transferência de população, em face 
das condições naturais395 da região, onde havia doenças endêmicas, entre outras, e 
clima com calor sufocante na mata perene. 

394De certo modo, utilizava-se a Teoria dos salários de Wekefield, pela qual a renda obtida era su-
ficiente apenas para reproduzir a força de trabalho, não sendo impossível adquirir terra ou obter 
poupança.  
395Como São João do Crato no Jamari, ou nos trabalhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e das 
Linhas Telegráficas, tratados como “caso do navio Satélite” e associados os dois últimos à Revolta 
da Armada.
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PREÂMBULO AOS ASSENTAMENTOS DA RECOLONIZAÇÃO NA REGIÃO

A Lei de Terras de 1850396 poderia ser chamada a Lei da Recolonização das 
terras no Brasil, pois, após o período colonial, com a chegada da família real ao Bra-
sil e conclusão daquela etapa colonizadora, a jovem nação independente ficou sem 
legislação que regulasse a conquista interna das terras. Entretanto, a Lei baixada no 
governo conservador, em 1850, estava associada aos interesses dos cafeicultores 
que, atentos aos movimentos da produção, necessitavam substituir os escravos im-
portados por colonos europeus, na perspectiva da grande demanda de mão de obra 
da sua atividade, e para tal obtinham recursos com a venda de terras.  

A recolonização, como se entende, é um processo de ocupação das terras 
colonizadas institucionalmente em períodos anteriores e que passam a ser reocu-
padas em outra perspectiva, não de reforma agrária, como poderia ocorrer, mas de 
outra colonização ou partilhamento, como no Brasil, onde as terras passaram a ter 
origem para ocupação na sua comercialização, seminalmente realizada pelo Estado, 
que necessitava de recursos para atrair outro e mais importante componente da 
colonização: os colonos trabalhadores. 

No caso de Mato Grosso, a regulamentação tardia da lei nº 601 não foi dife-
rente do que ocorreu na região do Rio Madeira, então norte da Província. Reafir-
mava o governo provincial, na região, uma inoperância daquele Estado onde havia 
municípios como o de Santo Antônio do Rio Madeira com 244.630km² e onde a 
mata e as terras eram abundantes e permitiam ser ocupadas, mesmo depois da Lei 
de Terra. Ali, com a brecha “de posses anteriores”, mantiveram-se instrumentos 
de posse como sesmarias, considerando outros espaços imensos397, de modo não 
oficial, existentes em 1892, no início da República (SODRÉ, 1941, p. 168). 

396A Lei de Terras nº 601 de 1850, regulamentada pelo DL nº1318 de 1854, foi baixada pelo Impé-
rio, como marco inicial da aqui chamada recolonização, em função do vazio legal entre o período 
colonial, desde 1808 e 1850, quando não houve legislação específica e pertinente ou marcos institu-
cionais relacionados à questão fundiária. 
397Esses imensos espaços, como Diamantino, com 113.200km² e Vila Bela, com 183.500km², faziam 
parte do estado, com 1.477.041km². Tais municípios aninhavam grandes propriedades cedidas e 
conquistadas por “usucapião”.
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Apenas em 1892, o governo do Estado de Mato Grosso ao qual estava subor-
dinado o munícipio de Santo Antônio, alegando falta de trabalhadores ou honesti-
dade dos existentes, justificou contratar e treinar novos funcionários que poderiam 
atuar na implantação daquela lei. Para tal, era fundamental dispor de agrimensores 
e advogados, cujo mister seria verificar e fiscalizar em campo aquele imenso sertão. 

O objeto central da legislação era o acesso à terra que ficava apropriada 
pelo Estado brasileiro quando arrecadada para tal, e este poderia vendê-la obtendo, 
assim, recursos destinados ao projeto de transporte de estrangeiros para a coloni-
zação. Evidentemente, tratava-se de uma lei seletiva, pois discriminava a maioria 
da população e os escravos ainda existentes, eliminando a possibilidade de vir a ter 
terras para trabalho (SODRÉ, 1941).

A legislação, entretanto, pouco ou nada afetaria os negócios nas distantes 
Províncias, depois Estados. Distantes da capital da nação, ou sedes provinciais 
como Cuiabá, de onde viriam improváveis fiscalizações, e onde as leis eram emiti-
das, realçadas, sobremaneira, na região norte, que contava com pequena população 
trabalhando no extrativismo vegetal no qual o látex era produto principal. Assim, 
essa atividade considerava mais o valor das seringueiras, os cacaueiros e outras dro-
gas do sertão, que a terra nua destinada à produção agrícola.  

Havia pouco espaço produtivo para se fazer agricultura, pois, concorrente do 
extrativismo mineral, não fixara colonos na etapa anterior da colonização. Sem al-
ternativa tecnológica, a continuação da exploração do minério, realizada de maneira 
artesanal nos garimpos de aluvião, ou no seu abastecimento agrícola, entrou em 
decadência no final o século XVIII, e mesmo com algumas retomadas localizadas, 
principalmente com a pecuária, a economia mantinha-se letárgica e com pouca ati-
vidade (BORGES, 2001; LENHARO, 1982). Entretanto, na nova atividade princi-
pal, a borracha mantinha a maior parte dos trabalhadores migrantes que chegavam 
com grande endividamento, decorrente do transporte e alimentação, desde sua ori-
gem, o que garantia ao seringalista uma sobrerrenda, fosse pelas relações de troca, 
fosse pela manipulação das contas daqueles trabalhadores. 

Trabalhadores, nordestinos, mas analfabetos e sem qualificação produtiva ou 
profissional, introduziam na economia os novos produtos vegetais, além da borra-
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cha, o cacau, a poaia, a salsaparrilha colhidos nos domínios existentes. Mas a região 
dependia da logística, cujos fretes tornavam os preços das mercadorias extraídas 
exorbitantes, em face de produção concorrente mais próxima de Belém ou outro 
porto marítimo. Essas mercadorias eram, em função do restrito mercado nacional, 
objeto de exportação. A região na qual se constituía o Rio Madeira, por causa da 
sua articulação como o rio Amazonas e o Oceano Atlântico, pode-se dizer que era 
a principal via de escoamento da produção, povoada precariamente, em função da 
colonização que se fizera ali até então. A falta de projetos que a recuperassem das 
falhas de colonização estava associada àquela economia extrativista, em face da 
crise que se apossara da província, sem os garimpos mineradores criou uma letargia 
econômica no século XIX e justificou ações limites visando criar prelazias e outras 
formas de aumentar a renda do Estado, durante o Império. 

Restava naquele Noroeste de Mato Grosso, segundo dados de 1936, apenas 
Santo Antônio do Rio Madeira, o distrito de Porto Velho, construído pela Estrada 
de Ferro, e Guajará Mirim, na fronteira da Bolívia. O restante eram matas e algumas 
povoações criadas pela Linha Telegráfica ou pela Estrada de Ferro. O longínquo 
município de 244.630 km² contava uma população de 13.800 habitantes398, regis-
trando a densidade média de 0,06 habitante por km² e uma participação de 3,69% 
do território da imensa província de Mato Grosso, não contadas as nações e tribo 
indígenas que viviam no interior do espaço estadual (SODRÉ, 1941, p.169). 

Desde meados do XIX, havia uma situação de estagnação econômica em 
Mato Grosso, conforme escrevia o bretão Leverger ao Imperador quando governa-
va a província e foi-lhe reiterado da situação de absoluta letargia399. Culpava a falta 
de acesso ao mar ou a distância. E, em função de sua formação, buscava encontrar 

398Comparando com a Capital, Cuiabá, a população foi computada em 1900 com 34.393 habitantes; 
em 1920 eram 33.678 habitantes; em 1940 contavam-se 54.394 habitantes, dos quais 18.881 viviam 
no centro urbano ou suburbano; em 1950 havia 56.204 habitantes, de acordo com o IBGE, Censos 
Demográficos 1900, 1920,1940, 1950. Ou seja, tratava-se de uma grande cidade no contexto do 
Estado, pois Campo Grande, a segunda, contava 49.629 habitantes municipais e 23.054 urbanos, em 
1940, e Corumbá, 13.319 urbanos. 
399Como parte da crise, argumentava-se a situação pela qual se arrastava a província depois das 
revoltas nativistas que haviam afugentado os investidores, em função de alguns assassinatos motiva-
dos pela xenofobia reinante no país desde o início da independência (MARTA, 2016).    
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nos rios alguma solução para aquela situação de contradições evidentes, como a 
falta de população e colonização, reduzidos acessos ao mercado que alcançassem 
pelos rios o Sul e Sudeste e negociação nos rios do Norte, justificativas para um 
diagnóstico do projeto que não se construiu.

Dentre as razões não enunciadas nos diagnósticos do período, haveria ques-
tões nativistas cuja origem era a xenofobia aos capitalistas, qualquer que fosse sua 
origem, como haviam ocorrido na Rusga (MARTA, 2016), e não superadas durante 
anos. Após a independência, essa questão fora conduzida por políticos oportunis-
tas e sem grandes discussões programáticas relacionadas à terra. Em geral, a abun-
dancia de áreas deixava as questões de terra fora do ideário nativista, cujos conflitos 
fundiários estavam relacionados à falta de trabalhadores que as ocupassem e geras-
sem abundância nas áreas apropriadas aos índios.  

Restavam, naturalmente, nessa questão, os aspectos da tecnologia apropria-
da ao uso das terras, pouco discutidos até então, em razão das grandes extensões 
onde poderia ser feita a agricultura que fixaria a colonização, assunto discutido 
muitos anos mais tarde400. Desse modo, não havia estimulo à produção de espécies 
temporárias, anuais, pois o mercado consumidor era pequeno, constituindo-se, as-
sim, um ciclo vicioso. Todavia, naquele Mato Grosso, e na região do Madeira, as 
imensas dimensões necessitavam criar processos de colonização que atraíssem po-
pulação para a área onde haveria agropecuária, indústria e serviços adequados a um 
desenvolvimento, conceito então desconhecido. Mas as condições de assentamento 
conflitavam com os interesses extrativistas e com as condições de fixação da popu-
lação, eventualmente migrante.

Realça-se que, desde o fim da Guerra do Paraguai, no sul, e do Tratado de 
Ayacucho, na fronteira com a Bolívia, no Norte, ocorreram algumas iniciativas de 
colonização chamadas Colônias Militares, que seriam tratadas na perspectiva da 
desmobilização militar da guerra que se encerrava, incorporando os combatentes e 
suas famílias. Poderiam, nesse aspecto, ser considerados os eventos que passaram 
a ocorrer na mesma perspectiva no exército que considerava, além da colonização 

400Esse tema seria superado nos anos setenta, quando passou a ser feito o amansamento da terra, 
com calcário, sequenciado pela aclimatação de sementes.



373

a comunicação, como era a justificativa de Rondon para a sua missão de construir 
a Linha Telegráfica, continuando aquela que se iniciara no Rio de Janeiro e chegara 
até Cuiabá.   

Essa falta de comunicação com as fronteiras do Paraguai e da Bolívia permi-
tira a invasão paraguaia até as proximidades de Cuiabá onde havia deixado marcas401 
e sua superação necessitava que a colonização fosse associada à comunicação. As-
sim, essa teria sido uma justificativa das obras da Linha Telegráfica e da Estrada de 
Ferro402, que ampliava o espaço para as áreas de domínio e estações das estruturas 
que se construíram com um discurso de segurança e desenvolvimento, desde o 
Império, retomado na República pelo Exército. 

As grandes extensões de áreas concedidas nos negócios ferroviários eram 
certamente originadas de terras devolutas, portanto a serem arrecadadas pelo Esta-
do e cedidas aos empreendedores. Mas, havia outras, também concedidas e transfor-
madas inicialmente em empresas agropecuárias estrangeiras, além daquelas, objeto 
de usucapião, bem como muitos casos de negociatas. Havia compras especulativas 
de empresários nacionais e estrangeiros, ou de autoridades do Império e depois da 
República, cujo objetivo era manter o domínio das terras e do extrativismo das es-
pécies vegetais, mas, eventualmente promover negócios de colonização com venda 
de lotes (SODRÉ, 1941).

Assim, na região norte de Mato Grosso, a posse dessas terras tornara-se 
origem de conflitos, considerando-se a presença de índios, seringueiros e pequenos 
posseiros autônomos que ali viviam e julgavam ter direito sobre elas. Nessa pers-
pectiva, a Ferrovia e os antigos dominantes das áreas de extração seringueira utili-
zavam argumentos pouco ortodoxos. A superação dessas situações ocorria, muitas 

401Entre os itens que encaminhavam a queda do Império consta a relativa revolta dos militares com 
o Império.
402Em Mato Grosso, a Madeira Mamoré Railway Company (MMRC) e a Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil.
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vezes, na chamada “justiça de Mato Grosso”403, solução grave e com consequências, 
considerando as mortes ocorridas (SOUZA, 2002). 

Ressaltam-se nesses conflitos essas práticas corriqueiras desde o início do 
chamado período da extração de goma, apesar da abundância de terras disponíveis 
sob o domínio histórico apropriado aos índios. Mas, a partir dos anos 60, do século 
XIX, os preços do látex passaram a ser crescentes no mercado internacional, pois 
a borracha passou a ser utilizada, também, na montagem de veículos automotores, 
para os quais havia necessidade de pneus, que passaram a ser grandes consumidores 
de látex. Isso agravou a relação entre seringalistas e nativos. 

No final do século XIX e início do XX ainda havia conflitos e genocídio de 
índios, fosse pelo domínio da terra, fosse para tentar escravizá-los para os trabalhos 
sub-humanos, como os da ferrovia, ou os desmatamentos. Sua curiosidade nativa 
deixava-os à mercê dos extrativistas, dos “gatos” e posseiros de áreas de terra. Sabia 
o empresário Farqhad que no negócio de estradas de ferro não eram eximidos os 
conflitos, pois as ocupações e possessões que passaram a ser feitas pela Ferrovia 
na área de domínio eram similares às ocorridos nos EUA. Ocorriam no trecho 
marginal ao seu leito, sob a proteção dos contratos com o governo da República 404. 

As ocupações eram concessão do negócio e garantidas por 60 anos; incor-
poravam-se os excessos de áreas sempre apropriados, cujo reconhecimento deveria 
ser julgado ou minimamente processado pelo Estado. Mas a MMRC era parte do 
imenso projeto megalômano de Farqhad, que considerava o negócio da coloniza-
ção como se fosse um negócio imobiliário, em função das grandes áreas que rece-
beu. Esse procedimento era considerado normal nas implantações ferroviárias405 e 
sempre traumático, do ponto de vista social. Assim, o negócio da Estrada de Ferro 
ia muito além do transporte e comunicação, como foi justificada sua construção. 

403Essa forma de chamar as soluções conflituosas em Mato Grosso derivava de lutas armadas entre 
pessoas que tinham domínio da área e possíveis invasores, cujo resultado eram morte e ferimentos 
com arma de fogo.
404No caso da MMRC, a faixa de domínio destinada à colonização ocorria ao longo de toda a linha 
ferroviária, que tinha 366 km com 300 metros de largura, mas, com diferentes medidas em estações, 
vilas e nas cidades implantadas. 
405A empresa de Farqhad tinha diversas concessões no Brasil, desde a Ferrovia São Paulo-Rio Gran-
de do Sul, a Sorocabana até outras na América Central.
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Incorporava a colonização, cuja atividade era basicamente o comércio de terras 
concedidas para serem ocupadas nas margens, ou no meio urbano próximo às es-
tações e às demais instalações que se criavam.   

A implantação de infraestrutura urbana envolvia a fixação de trilhos da via 
férrea, a disponibilização do equipamento rodante e sua manutenção. Construíam-
-se na parte operacional estações de passageiros e depósito de carga; caixas d’agua 
para resfriamento da locomotiva e abastecimento de madeira como fonte da ener-
gia. Associava-se a construção de algumas vilas e cidades estratégicas, com habita-
ção básica para os trabalhadores, bem como os arruamentos, como os que foram 
construídos nas margens do Rio Madeira, incluindo Porto Velho e Guajará Mirim. 

Havia, ainda, o serviço de comunicação incorporando a rede da linha telegrá-
fica, neste caso, expandida pelo Exército, desde Cuiabá chegando a Manaus e que 
tinha continuidade até fronteira com a Bolívia, com os ramais construídos. Porém, 
a estrutura fundiária criada, posterior ao aviamento, não ofereceu maior atração 
populacional. Mantinha-se a alegação das distâncias, das endemias e dificuldades 
do clima, mas certamente a falta de tecnologia de uso das terras era um fator im-
portante. 

Assemelhava-se aquela recolonização ao ocorrido no período colonial, quan-
do os governos e os colonizadores não conseguiam atrair empreendimentos eco-
nômicos que alterassem o quadro demográfico em função da legislação restritiva e 
da imobilidade socioeconômica.  Mais tarde, na perspectiva do esforço que se fez 
no Território Federal, seriam incorporados casais, poucos na verdade, e que fariam 
a colonização da terra. Depois, nos anos setenta do século XX, superadas as ques-
tões tecnológicas e com um discurso de implantação de Reforma Agrária, seria feita 
uma colonização em Rondônia (SOUZA, 2002; IANNI, 1989).

Fica claro que a disponibilidade de terras ou a infraestrutura não são sufi-
cientes para o estabelecimento e atração da população para uma região a ser colo-
nizada. É necessário observar condições de sobrevivência, considerando aspectos 
de saúde, de educação e segurança. Além disso, devem estar associadas condições 
de mercado para escoamento da produção de natureza agropecuária, industrial ou 
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mesmo comércio e serviços, bem como para o abastecimento de insumos e de 
mercadorias para a população.

Evidentemente não se exaurem pela implantação de infraestrutura ou ocupa-
ção das terras. É necessário ter identificados aspectos tecnológicos de produção de 
matérias primas, ou de sua transformação. Evidentemente, não é suficiente dispor 
de vias de escoamento; são fundamentais locais de embarque e desembarque de 
mercadorias. Mas, como se verá, e havia ocorrido no período colonial, é fundamen-
tal haver gente que mobilize a economia!

 COLONIZAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ

Afetada pela Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, a população de 
Mato Grosso sentiu a insegurança nas suas fronteiras com os países latino-ameri-
canos406 – Paraguai e Bolívia – antes do século XX. A marca definitiva disso era a 
chegada da notícia da proclamação da República, com demora de semanas, como 
ocorrera com a Independência. 

Pode-se afirmar, no período das invenções que se faziam na Europa, que 
faltava, no final do século XIX, além de população para colonizar a região, comu-
nicação que informasse condições, volume e preços daquela região de produção 
para os centros de decisão do país. As elites regionais, acostumadas ao padrão pa-
ternalista do Estado, e em geral descapitalizadas, criaram um mito de isolamento ao 
qual se apegavam407. Mas, na verdade, tratava-se da falta de investimentos públicos 
e privados em face da falta de prioridade, considerando os extensos limites inter-
nacionais, cujas relações eram mantidas de tal maneira que as pessoas se evadiam 

406A origem dos conflitos internacionais do século XIX estava justificada com a falta de segurança 
na navegação dos rios que permitiam acesso ao interior, principalmente, à Província de Mato Gros-
so. No caso do Paraguai, as consequências foram a guerra, com a Bolívia; obteve o governo um 
Tratado de Paz que garantia a neutralidade do país andino. Entretanto, a invasão do Paraguai àquela 
província, durante a guerra, demonstrou a vulnerabilidade das fronteiras brasileiras. 
407A Teoria do Isolamento é amplamente discutida por autores regionais de Mato Grosso como: 
Lenharo (1982); Volpato (1987), Borges (2001). Para uma analise mais aprofundada a Tese de Romyr 
Garcia (2003, p. 9-20) apresenta excelente síntese.
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da fronteira com medo da invasão408. Esse fato ocorreu apenas na Guerra contra 
o Paraguai, mas a questão do afastamento dos centros de decisão e os riscos que 
isso poderia representar eram repisados por autores da elite. Contrapondo-se a essa 
interpretação aligeirada do tema, havia a considerar o intercâmbio de fronteira, for-
mando mercados com os países de língua espanhola, ou o comércio de mercadorias 
de abastecimento e de máquinas com Europa e Estados Unidos409, acessados com 
vapores, a partir de 1870, que passaram a circular após a Guerra pelos rios até então 
restritos a canoas e balsas utilizando a força física e os ventos.

Também se mantinha na cultura da insegurança a condição rebelde dos ín-
dios que, mesmo no final do século XIX, por vezes, invadiram e queimaram po-
voações, em geral, de onde haviam sido expulsos por inconsequentes colonos em 
busca de terras ou produtos extrativistas, que se apossavam de áreas imensas, além 
de sua capacidade de ocupar e dominar. Esse procedimento continuou durante 
todo o século XX em função da invasão de suas terras para a instalação de equi-
pamentos de ocupação, como estradas, e a colonização que ocorreu ao longo dos 
anos, afastando os nativos. 

A população de colonos brancos, em seu possa colonizador, manteve ou 
ampliou essas evasões em áreas com baixo índice de cobertura demográfica, prin-
cipalmente, nas regiões lindeiras. A total dependência do transporte fluvial, em 
algumas regiões do Norte mato-grossense, acabava por justificar a construção das 
estradas de ferro no norte do Estado, bem como da Linha Telegráfica do Rio de 
Janeiro a Cuiabá, cobrindo todo o Noroeste de Mato Grosso. Essas obras começa-
ram no início da República como alternativas para a mitigação daquela insegurança 
com os países vizinhos. Mas, evidentemente, relacionada à viabilidade que lhe dava 
o escoamento do látex.

408No século XVIII, no governo de João Câmara, uma coluna peruana alcançou o forte Conceição, 
no Guaporé; durante a guerra com o Paraguai, tropas daquele país chegaram a diversos pontos de 
Mato Grosso.   
409As ferrovias construídas em Mato Grosso, as Usinas de Açúcar, máquinas e equipamentos de 
geração elétrica, indústria de processamento de carne, são alguns dos indícios dessa relação interna-
cional no espaço tido como apartado (MARTA, 2016). 
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Assentamentos populacionais, em geral, passaram a ser chamados “colô-
nias”, principalmente como efeito das colônias de migrantes que se formavam na 
região cafeeira com italianos, que também ocuparam outras regiões brasileiras no 
sul do país. Essa população se concentrou na região da fronteira, onde os espaços 
de ocupação contavam com apoio militar para sua organização. Nesses mesmos es-
paços, havia degredados por crimes ou rebeldia410, como foi o caso em Miranda, no 
atual Mato Grosso do Sul, ou nos trabalhos das Linhas Telegráficas, cuja condição 
dos operários foi omitida por Rondon411, que incorporou compulsoriamente 400 
trabalhadores e aproximadamente 50 mulheres naquele trabalho (SILVA, 2010).

As construções das ferrovias, e no caso de Mato Grosso a Construção das 
Linhas Telegráficas de Cuiabá a Manaus, contribuíam como parte desse processo 
colonizador peculiar, na perspectiva das áreas de domínio cedidas aos investidores 
das estradas de ferro412, como era usual, ou com grandes picadas abertas na floresta 
pelo exército, onde se construíram essas Linhas. Ambas, da mesma maneira, como 
em outras estradas de ferro pelo Brasil, contribuíam com o processo demográfico, 
promovendo uma reocupação orientada para a produção primária. Realizada com 
a construção da Estrada de Ferro, atraiu centenas e até milhares de trabalhadores 
para a região quando fixava trilhos e demais componentes da ferrovia. Depois de 
concluída, a Madeira Mamoré Railway, nas faixas de domínio e ao redor de suas 
estações, locais de manutenção e transbordo ou nos seus pontos extremos, iniciou a 
venda das terras regionais. Durante sua construção, as condições foram no mínimo 
deprimentes, e a ferrovia chegou a ter até 40 mil trabalhadores, dos quais mais de 
1500 morreram.  Grande parte desses trabalhadores eram provisórios e estrangei-
ros e, portanto, retornariam aos seus locais de origem. Atraiu apenas naqueles anos 
de construção população e aventureiros de todas as partes do planeta. Muitos ado-
eciam, enchendo o Hospital da Candelária, construído especialmente para manter 
os trabalhadores em condição de retorno à lida. 

410Como no período colonial chamaram a alguns desses locais presídios. 
411Silva (2010, p. 273, cap. VI).
412Assim foram para a Ferrovia Noroeste do Brasil, que alcançou Campo Grande, em 1914, e a 
Madeira Mamoré que foi concluída no mesmo período e que ligou Porto Velho e Guajará Mirim. 
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 Mas as condições de vida em Porto Velho, construída pela Madeira Mamoré 
Railway, de qualquer forma, conseguiram atrair a população da antiga, pequena e le-
tárgica Santo Antônio do Madeira para o novo distrito planejado, considerando-se 
as condições de conforto, com  modernos e adequados equipamentos que foram 
instalados na nova urbe. 

Ao longo das linhas férreas, em diferentes momentos, foram sendo construí-
das estações entre a de Santo Antônio do Madeira e a Guajará Mirim, esta criada em 
1928. No primeiro local se encontrava a estação inicial, Porto Velho, depois vinha a 
da sede municipal, Santo Antônio do Rio Madeira, seguida do distrito de Generoso 
Ponce (Jacy-Paraná), Presidente Marques (Abunã), Vila Murtinho (Nova Mamoré). 
A última estação era o posto fiscal413  e antes dela se construiu a da Colônia IATA, 
na década de 40, quando a estrada estava estatizada e sob os auspícios da Marcha 
para o Oeste.

O município de Santo Antônio do Madeira era o maior de Mato Grosso e 
provavelmente do mundo. Cobria praticamente todo o território que viria a ser o 
Território do Guaporé, e depois Estado de Rondônia. No município ficavam ini-
cialmente todas as estações, inclusive Porto Velho, onde também foi construído o 
núcleo urbano, totalmente planejado e executado como uma cidade da Estrada de 
Ferro para os executivos e trabalhadores, ou a visitas, e dependia essencialmente da 
base econômica vigente: o extrativismo da borracha. 

O município de Guajará Mirim, no extremo da ferrovia, foi criado em 1928, 
na mesma perspectiva, onde ficava o posto fiscal Espiridião Marques, também 
construído para abrigar funcionários e comerciantes de todas as partes do mundo, 
onde o governo de Mato Grosso mantinha controle da produção que descia o Rio 
Guaporé e Mamoré, fluxo que seria alterado pela ferrovia.  

Com o fim da Guerra de 1914-18, ocorreu a crise dos preços da borracha. 
Decorrente da queda de demanda, a oferta com preços menores da Malásia in-
viabilizou o negócio do látex. Isso causou a evasão dos seringueiros para outras 
atividades. Na busca de alternativas econômicas e de renda, esses trabalhadores 

413Note-se que a maior parte dos nomes das Vilas e distritos eram homenagem a políticos regio-
nais ou nacionais.
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julgaram a mais evidente a extração mineral nos garimpos de ouro, principalmente 
nas margens dos rios e igarapés da bacia do Rio Madeira .

Os conflitos entre o Governo e os controladores da ferrovia, em função dos 
gastos havidos na sua construção durante a República Velha414, eram evidenciados. 
Aquele buscava ser ressarcido pelas despesas consideradas abusivas. Havia, no go-
verno central do Rio de Janeiro, um disputa de natureza oligárquica que privilegiava 
os interesses dos cafeicultores e a política do café com leite, em detrimento da 
região distante.

Nas regiões afastadas, ocorriam crises sucessivas, e levantes militares, cujos 
rearranjos se refletiam onde havia apenas pequenas atividades, principalmente rela-
cionadas à garimpeira. Isso ocorria em Mato Grosso e depois no Território Federal, 
criado em 1943, onde a estrada de Ferro Madeira Mamoré era um dos maiores 
empregadores, mas os salários nem sempre eram pagos, ampliando a crise social e 
econômica.  

Com a segunda Guerra Mundial, entre 1939-45, o avanço nipônico alcançou 
os plantios das seringueiras da Malásia, dificultando o fornecimento de látex para 
a indústria americana, envolvida no esforço de guerra. Visando superar esse pro-
blema, desenvolveu-se o Acordo de Washington, em 1942, quando se retomou a 
extração da hevea em Rondônia, sem que o governo tivesse criado uma proteção 
formal para os trabalhadores, os chamados “soldados da borracha”, mantidos na 
informalidade, com o discurso do heroísmo e patriotismo. Este acordo, de cer-
ta forma, mitigava a crise havida com a borracha internacional e permitia gerar 
renda e ampliar empregos na região. Desse modo, há uma retomada nas ações da 
economia da região, com crescimento populacional e reocupação de seringueiros 
vindos do Nordeste, estimulados pelos programas que eram mantidos sob os aus-
pícios da Marcha para o Oeste.  

A implantação de colônias agrícolas na perspectiva da Marcha para o Oeste, 
iniciada em 1940, pode ser referida pelas ações das Colônias Agrícolas Nacionais – 
CAN –, como as de Dourados, em Mato Grosso, de Ceres, em Goiás, e outras que 

414Mas é possível que tenha havido desinteresse por parte dos investidores, considerando que a 
baixa dos preços trouxe consigo a redução da demanda de seringa, principal produto transportado.
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contribuíram para o incremento da agricultura nas regiões e ocupação da mão de 
obra415 (LENHARO, 1986

Nesse mesma perspectiva, e com outras iniciativas na Amazônia, reincorpo-
rou-se ao extrativismo vegetal a coleta de castanha e outras espécies nativas, após 
a decadência pela segunda vez, da atividade seringueira, mantendo-se, em algumas 
regiões, o extrativismo mineral, como do ouro e da cassiterita, na região de Ari-
quemes. Dessa retomada, ficaram duas estruturas de natureza governamental: a 
Ferrovia e a Companhia de Navegação que procurava reafirmar a vocação do Rio 
Madeira com a navegação, mas que duraria pouco tempo.

O Território Federal do Guaporé passou a ser chamado Rondônia, como o 
chamou inicialmente Roquette Pinto. Criaria o governo federal, tutor dos territó-
rios, um programa de fomento agroextrativista que permitiria ampliar a população 
da região, com atividades economicamente sustentáveis, através das Colônias Agrí-
colas. Chamaria a essa iniciativa Reservas Seringueiras – RESEX – proporcionada 
pela vasta e rica vegetação natural ainda existente. Estes e outros fatores, também 
relevantes, influíram na subsistência das localidades.

ESTRUTURAS URBANAS E ESTAÇÕES DA ESTRADA DE FERRO

 Algumas estruturas urbanas ficaram implantadas ao longo do período, des-
de a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O núcleo urbano de maior 
realce formado foi Porto Velho, que incorporou a antiga Santo Antônio do Rio 
Madeira e que foi, como se disse, totalmente planejado, construído e ocupado sob 
a supervisão da empresa construtora da Ferrovia. Naquela cidade, onde se iniciava 
a viagem pela ferrovia, ficava o porto de embarque da borracha transportada desde 
a região da fronteira e articulava fluxos terrestres e fluviais em rede. Naquele núcleo 
urbano, havia as estações em Santo Antônio do Rio Madeira e demais povoações 
que se formaram com o avanço da ferrovia. Como distritos desmembrados, rece-
beram nomes em homenagem aos políticos locais, como se verifica. Isso justificava 

415Podem-se associar, em Mato Grosso, outras iniciativas da “Marcha para Oeste”, como a de Glória 
de São Lourenço, cujo processo criou Jaciara, nos anos quarenta, desmembrando-se outros municí-
pios, e no caso do Território do Guaporé, a Colônia Agrícola do IATA, que foi implantada em 1953. 
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convites e inaugurações com concorridas participações. Justificava-se também a 
ampliação das concessões feitas à estrada de ferro, que reduzia suas cargas em fun-
ção da queda dos preços do látex.

PORTO VELHO416

A Vila de Porto Velho foi projetada e construída com as estruturas da mo-
dernidade do início do século XX, na Belle Époque, pela iniciativa dos investidores 
da E.F. Madeira-Mamoré, apoiados pelo ressarcimento que seria feito pelo poder 
público no local, que deveria ser uma espécie de alojamento para os funcionários e 
operários da ferrovia.

Desde meados do sec. XIX, os acordos internacionais e negociações em-
presariais mantiveram a pressão sobre o governo do Império para a construção de 
ferrovia ou eclusas, como ocorreria no Panamá, e que possibilitassem superar o 
trecho encachoeirado do Rio Madeira, de cerca de 380 km, dando vazão à borracha 
produzida na Bolívia e na região da fronteira Oeste brasileira. Essa localidade, pró-
xima a Santo Antônio do Rio Madeira, foi escolhida como um porto, onde havia 
um antigo cais de serviço militar; daí seu nome. Ali ficou a primeira estação da 
Ferrovia onde a produção extrativa do Madeira deveria ser recebida e transbordada 
para os navios, seguindo então para a Europa e EUA. Anteriormente, isso era feito 
em Santo Antônio do Rio Madeira, município da província de Mato Grosso, mas 
a habilidade política dos investidores implantou aquela vila com seu terminal entre 
os dois estados: Amazonas e Mato Grosso. 

Essa escolha contava, além da razão política de servir aos dois governos 
estaduais, também com as dificuldades de construção e operação do porto fluvial 
frente aos rochedos da cachoeira de Santo Antônio, que serviram aos construtores 
e armadores como justificativas para abandonar aquele pequeno porto, localizado 
a 7 km rio acima, transferindo para local mais favorável o atracamento dos barcos 

416Disponível em: http://www.portovelho.ro.gov.br/. Acesso em: 10/12/2017.
 

http://www.portovelho.ro.gov.br/
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a vapor. O projeto se desenvolvia desde 15/01/1873, quando D. Pedro II assinara 
o Decreto-lei n.º 5.024 autorizando navios mercantes de todas as nações a subirem 
o Rio Madeira. Em decorrência, foram construídas modernas facilidades de atraca-
ção em Santo Antônio, insuficientes, entretanto, naquele denominado Porto Novo.

O velho porto dos militares continuou a ser utilizado, em função de seu 
porte, considerando sua maior segurança, apesar das dificuldades operacionais e da 
distância até S. Antônio. Era ali, no velho porto, que a empresa construtora, desde 
1907, realizava a descarrega de materiais para a obra. A decisão de ali ficar o ponto 
inicial da ferrovia deu a Farqhad o título de fundador da cidade de Porto Velho, na 
divisa entre Mato Grosso e Amazonas.

De modo semelhante ao ocorrido nos anos iniciais do século XXI, quan-
do se construíram as UHEs, a população contou com mais de 40 mil habitantes 
envolvidos na empreitada. Com a conclusão da obra da EFMM, em 1912, conco-
mitantemente à crise da borracha, ocorreu a retirada dos operários e a população 
passou a cerca de 1.000 almas. Nos bairros mais pobres, por algum tempo, mora-
vam os barbadianos – Barbadoes Town – na área de concessão da ferrovia. Eram 
trabalhadores negros, oriundos de domínios europeus do Caribe e genericamente 
denominados barbadianos. Mas ali só podiam morar homens solteiros, cuja marca 
era notável na colonização do Rio Madeira.

Havia privilégio para alguns dirigentes morar com as famílias. Com o tem-
po, passou a abrigar moradores de mais de duas dezenas de nacionalidades, que 
acorriam à Vila construída em busca de trabalho. Naquela povoação, as frágeis e 
insalubres aglomerações estavam associadas às construções e depois à operação da 
Madeira-Mamoré.   

A fundação oficial da cidade de Porto Velho foi em 02 de outubro de 1914, 
quando muitos operários e migrantes moravam em bairros com casas de madeira 
e palha, construídas fora da área de concessão da ferrovia. Na área não industrial 
das obras, a concepção urbana era bem estruturada onde moravam os funcionários 
mais qualificados da empresa. Ali ficavam os armazéns de produtos diversos. Na 
prática, havia duas cidades: a área de concessão da ferrovia e a área pública, com 
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pequenas povoações com aspectos diversos, separadas pela linha fronteiriça deno-
minada Avenida Divisória, a atual Avenida Presidente Dutra. 

Na área da Railway Madeira Mamoré, predominavam os idiomas inglês e es-
panhol, usados inclusive nas ordens de serviço, avisos e correspondência da Com-
panhia. Apenas nos atos oficiais, os brasileiros usavam a língua portuguesa. 

Nas povoações que compunham o imenso município havia distritos com 
comércio, segurança e, quase, leis próprias, com vantagens para os ferroviários, em 
face da realidade econômica das duas comunidades. Até mesmo uma espécie de 
força de segurança operava na área de concessão da empresa, independentemente 
da força policial do Estado do Amazonas. 

DISTRITO GENEROSO PONCE OU JACY PARANÁ  

A estação de Jacy Paraná chamava-se na época da inauguração Generoso 
Ponce,  está atualmente parcialmente em ruinas e dela pode ser visto o alagamento 
da  UHE de Santo Antônio a poucos metros da estrada de rodagem BR-364 e cuja 
população, em parte, foi removida para Nova Mutum (RO). O local em função das 
facilidades que lhe dava o rio Jacy Paraná permitia acesso ao interior.

O nome da vila é originado da ideia do grande rio da deusa Lua. E ali habita-
vam os índios Caripuna, Pamã, Caritiana e Boca Preta, muitos deles trabalhadores 
na sirga para transposição dos barcos nas cachoeiras. Certamente essa a razão da 
fundação do povoado onde se fixaram alguns poucos, brancos. Mas, naquela região 
onde viviam os moradores índios cuja força estava associada à habilidade humana, 
com cordas fabricadas artesanalmente com cipós regionais que o conhecimento in-
dígena selecionava. Como se sabe ao trabalho da sirga se  obrigava a tripulação dos 
barcos a descer toda a carga, tarefa feita, via de regra, também era feito por escravos 
africanos, retornando-a depois, com o mesmo esforço.   

Também desciam os passageiros, que caminhavam nas margens ou eram car-
regados, às vezes nas costas ou em cadeirinhas, por índios ou escravos. Mas, isso 
dependia de espera, pois, a distância era grande e exigia, muitas vezes, preparo de 
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roletes e levas de madeira, retiradas das matas próximas; assim, implicava em armar 
redes e preparar locais para alimentação e descanso enquanto ocorriam os traba-
lhos no rio.

A povoação ficava na confluência dos rios Jacy Paranã e Madeira, relativa-
mente próxima da cachoeira de Jirau, onde podem ter ficado alguns remanescentes 
físicos da Vila de Balsemão, fundada em 1768 e destruída pelos índios Pamã que ali 
viviam e são citados por diversos historiadores regionais (VOLPATO, 1987; LAPA 
1973). Essa Vila, também chamada pelos autores vilarejo também é mencionada 
por seu modelo clássico do urbanismo colonial pombalino (LOBO; SIMÕES JR., 
2012), como diziam os autores: 

Surgiram cidades à margem [...] dos rios Madeira e Guaporé e 
entre Belém e Vila Bela da Santíssima Trindade no Mato Grosso 
como Vila Barcellos, São José do Rio Negro, autorizadas em 
1755, bem como Borba a antiga Trocano, estabelecidas pela le-
gislação do Diretório dos Índios, baixadas por Pombal, naquele 
ano.

[...] ao longo do Rio Madeira localizaram-se São Miguel e Bal-
semão. A primeira planejada com longas ruas e áreas de unida-
des residenciais em arranjo simétrico com alojamento para os 
índios. A segunda, era uma comunidade indígena que contava 
com 3 pessoas (autoridades) para administrá-la: um superinten-
dente da comunidade local; um vigário e outra pessoa não espe-
cificada (LOBO; SIMÕES JR., 2012, 74-75). 

Com a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi edificada a es-
tação de Jacy Paraná no Distrito de Generoso Ponce, a 76 km de Porto Velho. O 
Distrito foi criado pela lei 495 de 03/07/1908, e homenageava Generoso Paes 
Leme de Souza Ponce, governador do Estado de Mato Grosso417. A concessão de 
terras e espaço da estação para a ferrovia ocorreu no contrato com a União que 
cedia áreas de domínio por meio do decreto nº 8.776 de 07 de junho de 1911, pelo 
prazo de sessenta anos.

417Depois o nome foi alterado, quando o xenofobismo tomou conta dos políticos locais (SOUZA, 
2011).
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Entretanto, o governo do estado, por decreto de 10 de agosto de 1915, de nº 
394, reservou uma “área de 1.800 hectares para patrimônio de cada uma das povoações 
de Generoso Ponce418, Presidente Marques419, Villa Murtinho420 e Guajará Mirim 
(sic)” (SOUZA, 2002), ampliando o conflito latente do processo colonizador, pois 
a estrada de ferro inaugurada e operando havia iniciado a comercialização das ter-
ras, estabelecendo-se uma insegurança jurídica na região demarcada pelo decreto. 

À época daquele decreto a economia entrou em crise e com ela a ferrovia 
que teve  reduzidas suas cargas de mercadorias. A população, sem atividade extrati-
vista, procurava emprego para obter renda no trabalho rural. As pequenas áreas da 
colonização foram em parte abandonadas e grande parte dos moradores retornava, 
quando possível, ao nordeste. Havia, entretanto, aqueles que buscavam solução 
social em Porto Velho e na sede do município. 

Nas margens do Rio Madeira, onde havia o povoado de Jacy, alguns garim-
peiros descobriram ouro o que passou a atrair mais mineradores que dali retiravam 
dali alguma renda e nos locais próximos ou em outros, cujas notícias vinham, ou 
de região mais distante. Essa situação garimpeira, com alguns pescadores, vivendo 
a margem do rio manteve a vila até o alagamento, feito com as controversas razões 
ambientais421. 

Apesar da realocação dos moradores, em função do alagamento ocorrido 
com a barragem da UHE de Santo Antônio, o Distrito de Jacy Paraná ainda se man-
tém como um pequeno povoado, que pode contar com o testemunho da existência 
da ferrovia representado por uma ponte de ferro em arco, construída pela Madeira 
Mamoré Railway e que atualmente fica ao lado da estrada de rodagem (BR-364).

418O distrito de Jacy Paraná, de Santo Antônio do Alto Madeira, foi chamado Generoso Ponce 
conforme a lei 495 de 03/07/1908, do então Governador de Mato Grosso.
419Abunã.
420Nova Mamoré.
421Entrevista realizada com antigo morador do distrito deslocado para Nova Mutum-RO informou 
que aquela população vivia da extração de pescado e do garimpo. Havia ainda funcionários públicos 
e outros profissionais que mantinham o comércio e os serviços locais.  
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VILA MURTINHO OU DISTRITO DE NOVA MAMORÉ

O nome desse antigo distrito segue o padrão de batismo que a ferrovia dava 
aos núcleos e caminhos que se construíam ao longo da estrada de ferro e home-
nageava o ministro e político de Mato Grosso, do governo Campos Sales, Joaquim 
Duarte Murtinho, em função de diversos interesses e facilidades ligados à conces-
são.  

Em meados do século XIX restava na ruína em que ficou da estação, a notícia 
sobre um povoado naquele local onde se fixou Vila Murtinho no atual município de 
Nova Mamoré. Ali ficava a importante estação de transbordo da produção do Rio 
Beni, que era atravessado por barco ainda no Rio Mamoré. Assim, na barra deste 
Rio se configura a foz do Rio Beni, cujo percurso tem aproximadamente 1600 km 
e é realizado dentro da Bolívia e desce da Cordilheira do Andes até chegar àquele 
ponto antes de conformar o Rio Madeira como um dos principais tributários. As 
informações recentes dizem ser o mais volumoso rio que aflui ao Mamoré. 

No período chamado ciclo do látex, a extração das seringueiras, considerada 
a base da economia regional, estava estruturado o povoado em mais ou menos 
oitocentos habitantes. Na margem do rio, havia um seringal pertencente ao boli-
viano Dom Perez de Velasco, conhecido como o seringal da Grã-Cruz. Um núcleo 
populacional com grande parte de falantes da língua espanhola relacionada com 
o seringal, mantinham-se trabalhadores na atividade de transbordo, além, natural-
mente, do trabalho cotidiano de extração, preparação daquela e de outras unidades 
produtoras.

Infere-se do período ser a Vila Murtinho, portanto, juntamente com Porto 
Velho, um dos primeiros núcleos de povoamento do futuro Território Federal onde 
a estrada de ferro criou a estação em face do movimento de cargas. Assim, com a 
criação, em 1928, do posto fiscal de Guajará Mirim, substituindo o antigo, a estação 
de Vila Murtinho é anterior à Vila, pois a Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi 
inaugurada em 1912 e mantinha na Vila a estação.

Tratava-se, pois, de um entreposto estratégico que servia de embarque e de-
sembarque de passageiros, mas, principalmente, ao embarque da produção de serin-
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ga e das “drogas do sertão”, oriundas, especialmente, dos vales do Beni, que para 
ali eram transpostas. A Vila contava, além do transbordo fluvial, com armazéns e 
equipamento de carga e descarga ainda manuais que exigiam trabalhadores tanto 
para o manejo das cargas quanto para outras atividades relacionadas ao preparo, 
apontamento e despacho. Assim, era uma espécie de enclave comercial muito pró-
ximo da cidadela fundada pelos Irmãos Suarez, no Rio Beni, próxima também à 
Cachuela Esperanza, base de todo o negócio daquela família422. 

A localização geográfica da Vila Murtinho, durante a construção da Estrada 
de Ferro Madeira Mamoré, no início do século XX, facilitou o escoamento da pro-
dução dos vales do Beni pelo Madeira e quando se instalou a estação ferroviária, a 
mais importante povoação, depois das estações de Porto Velho e Guajará Mirim, 
manteve seu papel estratégico.

A desativação da ferrovia, nos anos setenta do século XX, provocaria a eva-
são de grande parte da população para as margens da BR-425, onde seria criado, 
posteriormente, o munícipio de Nova Mamoré, cuja orientação colonizadora seria 
de outra natureza, considerando os projetos do INCRA que foram implantados na 
região.

VILA PRESIDENTE COSTA MARQUES OU DISTRITO DE ABUNÃ 

Entre as estações instaladas pela Ferrovia e nomeadas com nomes de políti-
cos, a Vila Presidente Costa Marques não fugiu ao modelo, homenageando o Pre-
sidente do Estado de Mato Grosso, Joaquim Costa Marques, que o governou entre 
1911-15, quando se inaugurou a estação onde ferrovia tinha sua colonização. Na 
década de 40, como parte de um regionalismo423, essa localidade passou a se chamar 

422Também havia unidade comercial desse grupo em Santo Antônio, conforme citado por Ferreira 
(1988).
423Souza (2011, p. 90) informa em sua tese que essa alteração era uma espécie de resposta ao aban-
dono ao qual ficou sujeita a região quando era governada por políticos de Mato Grosso. Segundo o 
autor, “a prática de apagar da memória as marcas da administração mato-grossense e até mesmo as 
homenagens feitas por Rondon aos presidentes da República Velha, como Presidente Pena e Pre-
sidente Hermes, remonta ao movimento nativista disseminado pelo Brasil e consistia em rebatizar 
logradouros e cidades com nomes indígenas para afirmar a identidade nativa”. 
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Abunã. Ali, aflui o rio Abunã vindo do Acre, mas também era acesso à produção 
extrativista dos rios Madre de Dios e da região do Beni. Realça-se o local onde se 
forma o Rio Madeira. Portanto, permitia àquele povoado atender ambas as mar-
gens do rio, em especial, as populações dos rios bolivianos que afluíam com suas 
mercadorias ao rio principal, fosse o Madeira, fosse o Mamoré. Assim, a localidade 
de Presidente Costa Marques, como as demais vilas, mantinha nas estações, arma-
zéns e depósitos e se prestava a atender dois objetivos para os quais se justificara a 
Estrada de Ferro: colonização e segurança. 

Segundo Souza (2002, p. 29), em 1915, o governo de Mato Grosso contri-
buiu para o conflito fundiário da região quando, em 10 de agosto, baixou o decreto 
nº 394. Com ele, como em outros distritos, “reservava a área de 1800 ha para patri-
mônio de [...] Presidente Costa Marques (Abunã)”, que ficava superposta às áreas 
da concessão da EFMM”.

VILA ANTENOR NAVARRO 

No governo Vargas, segundo Souza (2002), através do Ministro José Amé-
rico de Almeida, foi ampliada a concessão das áreas concedidas à Ferrovia, então 
estatizada e cujo interventor era Aluísio Ferreira, um ex-tenente a aliado do gover-
no. Essa cessão era oferecida como “auxílio para a colonização das margens da via 
férrea” e criavam-se pelo decreto “duas colônias agrícolas nos moldes da Colônia 
Antenor Navarro424”, onde seriam assentadas 30 famílias, e em média 80 trabalha-
dores, sendo uma junto a Guajará Mirim e a outra perto de Presidente Marques. Os 
trabalhos de implantação seriam iniciados em 1º de agosto de 1932.

Organizaram-se, nessa perspectiva, lotes de 25 hectares, com 500 metros de 
frente e 500 de fundo, considerados minifúndios onde ocorreria a cultura da man-
dioca, arroz, feijão e milho, buscando, segundo Souza (2011, p. 38) um enraizamen-
to dos seringueiros, soldados e índios civilizados que viviam na região. 

GUAJARÁ MIRIM
424A Colônia Antenor Navarro era uma referência que José Américo fazia à Colônia Nacional Agrí-
cola que se fazia na Paraíba, seu estado natal.



390

A vila de Guajará Mirim foi fundada como tal em 1928. Havia no local um 
posto fiscal derivado dos protocolos do Tratado de Petrópolis, assinados em 1903, 
e cuja importância estava no tipo de população que ali vivia.

A povoação, na margem contrária a Guajeramirim, dos bolivianos, era até 
então um local isolado e subordinado ao rio até ser criada a Estrada de Ferro Ma-
deira Mamoré. Com a sua povoação inicial, como posto fiscal, recebeu atenção e 
estrutura, visando atender os funcionários que passaram a residir ali, bem como 
os da ferrovia e, depois, militares, além de patrões e empregados das empresas de 
comércio exterior.

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi concluída em 30 de abril de 1912 
e inaugurada dois meses depois. Cumprindo a letra do Tratado de Petrópolis, em 
outubro, o Governo de Mato Grosso instalou o posto fiscal, chamado até então 
Esperidião Marques, nas margens do Rio Mamoré. Tratava-se de uma iniciativa tar-
dia em face da crise que se prenunciava. Mas o objetivo era ampliar a arrecadação 
de impostos.  

Em abril de 1917, depois de longo percurso, chegou à região um membro 
da Missão ou Comissão Rondon. Após ultrapassar os meandros e lagos do rio 
Cautário, avaliando as condições das centenas de seringueiros abandonados nos 
barracões da Guaporé Rubber Company425, chegou ao posto fiscal.

Talvez seja desnecessário dizer que havia ainda índios arredios e fronteiriços 
em ambas as margens dos rios e que eventualmente atacavam coletores da seringa 
em represália a eventos anteriores que haviam procurado dizimá-los426. 

Na Resolução 879, em 26 de junho de 1922, o presidente do Estado de 
Mato Grosso transformou a povoação de Espiridião Marques em Distrito de Paz, 

425Essa empresa praticava compra e exportação de borracha com preços irrisórios, mesmo na época 
do decadente mercado. Restavam barracões de seringueiros em localidades como “Rodrigues Al-
ves”, “Santa Cruz”, “Renascença”, às margens do Guaporé, e entre Guajará e o Forte Príncipe da 
Beira. 
426Há autores que afirmam que faria parte da cultura nativa criar rixas entre os grupos e subgrupos, 
mas isso havia sido estimulado pelos seringueiros e antigos colonizadores. Havia assim jauis, tupis, 
hauris e outros que se mantinham na região os Pacaás-novos, do grupo Jaru, os mais aguerridos nos 
combates contra os colonizadores extrativistas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_paz
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subordinado ao município de Santo Antônio do Rio Madeira. Em 1926, o distrito 
e posto fiscal foi elevado à categoria de cidade, em 12 de julho e finalmente, exa-
tamente, dois anos depois, em 1928, pela Lei 991, o distrito foi elevado à categoria 
de município e comarca, sendo desmembrado de Santo Antônio do Rio Madeira, 
assumindo o nome de Guajará-Mirim, como a chamava a população, sendo como 
tal instalado em 10 de abril de 1929.

Em 1931, os construtores e concessionários tentaram fechar a estrada de 
ferro, sendo estatizada com apoio popular e do governo federal. Era o início da 
divisão territorial que foi consumada por Vargas. O Decreto-Lei 5812, de 13 de 
setembro de 1943, recriava o município de Guajará-Mirim como parte integrante 
do Território Federal do Guaporé, criado nessa data.

Voltando à questão da ocupação que se fez na região do Madeira e do mu-
nicípio de Guajará Mirim, é preciso lembrar que lá ocorreram duas estruturas co-
lonizadoras associadas à atividade econômica cuja condição estava relacionada aos 
seringueiros abandonados com a queda dos preços do látex e aos trabalhadores 
desempregados com a redução das atividades econômicas regionais. As consequ-
ências desses fatos atingiram a própria colonização. Essas estruturas seriam imple-
mentadas pelo governo Vargas, no âmbito da Marcha para o Oeste, que incluiu o 
assentamento na Colônia IATA e as reservas extrativistas (RESEX) criadas anos 
depois.

Pelo Decreto-Lei nº 5 839, Vargas definia a área territorial onde seria implan-
tado o Território Federal do Guaporé. Assim, além do município de Guajará Mirim, 
seria anexada uma parte da área territorial do município de Mato Grosso-MT (ex-
-Vila Bela da Santíssima Trindade). Esta composição territorial e sua confirmação 
definitiva como parte integrante do Território Federal do Guaporé se deu em 31 de 
maio de 1944, através do Decreto-Lei 6.550. Por intermédio do Decreto-Lei 7 470, 
de 17 de abril de 1945, o município de Guajará-Mirim e o município de Porto Velho 
passaram a fazer parte como os dois únicos municípios da divisão administrativa e 
judiciária do Território Federal do Guaporé. Lábrea, no Amazonas, em função das 
dificuldades de acesso, retornava ao domínio do estado do Amazonas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1928
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1943
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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No início de 1970, foi fechada a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, devido 
à alegada ineficiência técnica ou aos discutíveis “gastos do governo federal”, com 
consequências sociais importantes, considerando-se o trajeto da estrada de ferro. 
Em 1980, ocorreu o asfaltamento da BR-425, ligando Guajará-Mirim à BR-364, 
cuja direção é a capital acreana, Rio Branco, e a capital do estado, Porto Velho.

COLÔNIA IATA

O decreto do Ministro José Américo, criando a Colônia Antenor Navarro, 
cujo modelo replicava outro implantado na Paraíba, de onde era originário o autor 
de A Bagaceira, poderia ser considerado a matriz dos assentamentos das colônias, 
com as quais pretendia, através de pequenas propriedades, aperfeiçoar o desenvol-
vimento regional com um planejamento mínimo.  

O decreto de Almeida dera início, no começo da década, em 1932, à preocu-
pação com as colônias agrícolas nacionais que no governo Vargas entrariam como 
um discurso, mas, principalmente, considerando a Mobilização Econômica, entre-
gue a João Alberto Lins de Barros, que apresentaria alguns resultados e ultrapassa-
ria a década de 30, quando o então Presidente vencendo graves problemas políticos, 
estabeleceria o Estado Novo e a Marcha para o Oeste.

Assim, sob a ideia programática da “Marcha para o Oeste, ocorreram empre-
endimentos que se espalharam em todas as regiões brasileiras. No Centro-Oeste, 
principalmente em Mato Grosso onde ficavam grande parte das regiões lindeiras 
física ou economicamente, foram estabelecidas algumas colônias por interesses po-
líticos e econômicos. Pode-se destacar, além das colônias e assentamentos em Ron-
dônia,  a própria criação do Território que aparentemente, atendeu ao ideário de 
autonomia em função das relações de Vargas com o então interventor da Estrada 
de Ferro, o Capitão Aluísio Pinheiro Ferreira, que o transformou no primeiro go-
vernador do Território e  cujo curriculum delineava um perfil colonizador427, como 
afirma Souza (2002; 2011).  
427Aluísio P. Ferreira fora tenente do Forte de Copacabana, diretor nomeado na estatizada Ferrovia 
Madeira Mamoré, em 1931, mas, anteriormente, chefe do Posto Telegráfico e subordinado do Ge-
neral Rondon. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Velho
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Dentro do modelo de Colônias Agrícolas Nacionais (CAN), outras foram 
criadas no Território Federal do Guaporé, em menor proporção, mas, provavel-
mente com a mesma ideia e justificativas similares, como a Colônia IATA, vila 
próxima a Guajará Mirim, onde ficava o ponto final da Ferrovia Madeira Mamoré, 
no antigo posto fiscal e alfândega com a Bolívia. 

Essa vila contava com pequena estrutura urbana, mas suficiente para a popu-
lação assentada próxima e que foi ampliada em virtude do seu crescimento. A esco-
la homenageia o Presidente Dutra dando-lhe o nome; a igreja construída em 1950, 
pelo bispo Francisco Xavier Rey (Dom Rey)428, é citada como obra da prelazia; um 
pequeno comércio de subsistência próximo ao pátio da estação da ferroviária, onde 
havia a feira, era usado para se depositar a produção para remessa a Guajará Mirim 
e Porto Velho. 

Essa estação foi implantada no início dos anos cinquenta e geraria as condi-
ções logísticas de abastecimento das duas maiores cidades de Rondônia – Guajará 
e Porto Velho; como outras unidades coloniais, similares às CANs, tinha assentadas 
famílias, vindas de diversas regiões próximas429. Criada em 1943, como Colônia 
IATA, no recém-criado Território Federal do Guaporé430, nela Getúlio Vargas esti-
mulava, com outro discurso, a organização dos seringueiros, criando os “Soldados 
da Borracha”, sem que houvesse institucionalização daquela ideia, como não hou-
vera da Marcha. Esse novo contingente que procurava criar seria a base da luta de 
seringueiros e posseiros em busca da criação das áreas das Reservas Extrativistas 
de Seringa, as RESEX, cujas lideranças tiveram grandes contribuições no desenvol-
vimento social. Pragmático, o Presidente necessitava naquele momento atender as 
demandas da Guerra, porque o aliado americano necessitava de látex para vulcani-
zação de pneus e de outros artefatos.  

Como distrito de Guajará Mirim, a pequena população se mantém, contando 
com diversos equipamentos urbanos e pequena produção rural. Entretanto, com a 
desativação da ferrovia e a construção da rodovia de acesso à cidade, muito da sua 
428ASSUNÇÃO (2012).
429Na visita feita à Colônia, uma moradora remanescente do período inicial, com mais de oitenta 
anos, informou ter vindo do Estado do Amazonas com sua família.
430SILVA (1988).
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dinâmica se perdeu, como de resto apenas algumas conseguiram subsistir. Alegam 
alguns moradores ser essa mudança da dinâmica perdida pela falta de transporte, 
causando a decadência da Colônia como abastecedora das cidades de Porto Velho 
e Guajará Mirim. Entretanto, em umas das entrevistas, duas razões foram aventadas 
para justificá-la: a pecuária, que passou a ocupar o lugar da agricultura, e o turismo, 
com a construção de casas de veraneio ou de uso semanal por alguns abastados de 
Guajará.

Ambas as ideias podem ser justificativas para a decadência e deixaram mar-
cas. Existem no Distrito casas bastante bem estruturadas. Há outras com mora-
dores que residentes que tem animais da pecuária leiteira. Entretanto, impressio-
na a estrutura abandonada de um Hotel-Escola, com manutenção razoável feita 
por moradores, segundo consta. Dele, de frente ao Rio Mamoré, contempla-se 
uma corredeira que se alaga no período próprio. O projeto está abandonado pela 
UNIR431; se retomado, permitiria ampliar o turismo de fronteira e algumas ativida-
des relacionadas ao rio, como a piscicultura. 

A visão do local é belíssima, embora o abandono da estação e algumas in-
vasões tenham alterado o cenário, necessitando de restauro. Se associada ao Hotel 
haveria potencial para o desenvolvimento do turismo como ocorreu em outros ho-
téis escola associados à iniciativa privada e educação superior (pública ou privada), 
capacitando trabalhadores para a atividade de turismo rural ou urbano em diversos 
estados brasileiros.

Entretanto, na sua origem, segundo estudos acadêmicos apresentados, a vila 
tinha objetivos relacionados à segurança e, como em muitos eventos de coloniza-
ção, tratados mais na perspectiva da “defesa e manutenção da fronteira que propria-
mente um projeto de “ocupação de fato”432.

431Segundo se soube a questão pendente está relacionada a Fundação Riomar entregue a justiça.   
432Silva, Francisca. Iata: Uma tentativa de colonização (1943-1972). Goiânia, Dissertação de Mestrado 
UFGO, 1987, apud Souza, 2011. Op. Cit.
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RESERVAS EXTRATIVISTAS E OS SOLDADOS DA BORRACHA

Em 1940, Vargas, em visita Porto Velho, fez um discurso na inauguração 
do gerador de eletricidade (UTE) que ampliou a capacidade instalada do anterior e 
havia sido instalado pela Madeira Mamoré Railway. O pronunciamento mantinha 
o padrão muito próximo dos outros de Vargas, promovendo a “Marcha para o 
Oeste”: “em Porto Velho, cada soldado é um operário e cada operário um soldado 
com objetivo comum de trabalhar pelo engrandecimento da pátria” (MENEZES, 
2001, p. 115). 

Três ideias podem ter sido derivadas desse discurso: a primeira estava as-
sociada ao soldado que marcha considerando certo alinhamento de ordenamento 
social em função da entrada do Brasil na segunda Guerra Mundial ao lado dos 
aliados; a segunda ideia é aquela na qual Vargas investia no imaginário com o qual 
o país promovia o agricultor a soldado, na perspectiva da guerra que ocorria; a 
terceira indicava o dever da população na transformação dos “espaços vazios” em 
espaços econômicos, criando áreas agrícolas e, no caso do Território do Guaporé 
“nos seringais para os soldados da borracha”.

As tratativas para o Acordo de Washington se iniciaram em 1939 e con-
cluiu-se em 1942433. Por esse pacto, obrigava-se o Brasil a fornecer matérias-primas 
estratégicas, como borracha, em troca do financiamento de 100 milhões de dólares 
para construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, 
no Rio de Janeiro, e parte do Plano de Industrialização Nacional. Podiam com isso 
implementar as duas ideias: o potencial econômico para uma colonização retoman-
do-se a produção extrativista e a “vocação” para a defesa das fronteiras nacionais, 
portanto, a colonização como uma localização estratégica. 

Desde 06 de março de 1936, quando Aluísio P. Ferreira havia feito o discur-
so-conferência tentando sensibilizar autoridades do Exército para as oportunida-
des da região Amazônica e da fronteira Oeste, os militares ligados a Rondon e aos 
antigos tenentes procuravam uma perspectiva nacionalista para enfatizar “as vastas 
433O acordo derivou da Missão feita por Oswaldo Aranha (1939) à convite do Presidente Roosevelt 
(Ministro das Relações Exteriores de Vargas) cujo resultado foi a Comissão Taub em 1941 e a Mis-
são Cook (1942) da qual participou o Coordenador de Mobilização Econômica e responsável pela 
Marcha para o Oeste. 
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possibilidades econômicas que oferecia a região amazônica e, paralelamente, a ne-
cessidade de guarnecer as nossas fronteiras”434. 

Justificava essa forma de tratar potenciais as necessidades da secessão dos 
Governos Estaduais (Mato Grosso e Amazonas) e, com isso, passou a receber 
mais apoio do seu antigo protetor, General Rondon, que o assistiu na Conferência. 
Afinal, o então General fora responsável pela linha Telegráfica, instalada. E natu-
ralmente, na reaproximação com o presidente, indicava a existência de liderança na 
região para um possível projeto.

Sob o pretexto da II Guerra, Vargas viria a criar nas fronteiras internacionais 
os Territórios Federais, como foi o Território do Guaporé, destacado em grande 
parte de Mato Grosso435. Desse modo, também criou as condições para novos 
desmembramentos, a exemplo do futuro Estado de Mato Grosso do Sul, com im-
plantação do Território de Ponta Porã e depois, em 1943, a Colônia Nacional de 
Dourados.

434Idem, p. 143-157 
435O decreto presidencial destacava áreas de Mato Grosso e Amazonas.
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CAPÍTULO 13
COLONIZAÇÃO VIGENTE

O título que se deu a este capítulo de colonização vigente pretende caracterizar 
a recolonização que ainda vem ocupando Rondônia e é remanescente e rescaldo 
daquela realizada por migrantes de todas as regiões brasileiras com grandes famí-
lias ao longo do século XX. Difere das anteriores, pois aquela baseada em famílias 
extensas que se mantiveram desde os anos setenta com altas taxas de crescimento 
ocupou áreas rurais depois de expulsas do sul pelo minifundiarismo e teve a con-
sequente migração para o antigo Território Federal. Mas, principalmente difere da 
colonização baseada em homens que buscavam no trabalho – seringueiro, garim-
peiro, militar, peão de obra – obter recursos para a manutenção de sua família em 
diversas partes do mundo e do país436. Pode-se dizer que esta colonização não se 
encerrou, pois há programas de governo que têm preocupação com atração de no-
vas empresas e geração de empregos, como forma de ocupar a região estratégica de 
Rondônia. Mas há a considerar outras necessidades de assentamento decorrentes 
da mobilidade populacional estabelecida em função da implantação de infraestru-
tura, principalmente energética. 

Essa mobilidade foi ampliada após os anos setenta, mas principalmente oi-
tenta, quando foi planejado e implantado o Polonoroeste e quando o desenvolvi-
mento passou a acatar conceitos ambientalistas e humanistas dentro da lógica do 
planejamento. Dele havia se afastado o mero conceito de crescimento econômico, 
como foi tratado por centena de anos. Era uma espécie de Revolução conceitual 
na qual vivia a sociedade, mas principalmente uma parte da intelectualidade nas 
academias e serviços de governo. Após as alterações internacionais, nas principais 
capitais a Europa e EUA, e a retomada da democracia no Brasil, a questão de colo-
nização chegava de maneira ainda artesanal a Rondônia, onde era implantada sob 
os auspícios do Banco Mundial. 

436As taxas de crescimento são inacreditáveis. Uma análise do período pode ser realizada com os 
números disponíveis nos Censos de IBGE: em 1940, havia no Território de Rondônia 14.417 habi-
tantes, sendo 5.125 na área urbana e 9.292 na área rural; em 2000, o contingente total do Estado era 
de 1.379.787 habitantes, dos quais 884.523 eram urbanos e 495.264 rurais. IBGE, 2007. 
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A tese de Ott (2002, p. 5) registra em seu prefácio uma citação-texto de Aziz 
N. Ab’saber, um mestre da questão geográfica da Amazônia, uma espécie de após-
trofe que parece ser a síntese do momento vivido pela colonização e os programas 
de desenvolvimento que ocorreram naqueles anos críticos quando eram adiciona-
dos adjetivos ao desenvolvimento. Diz ele:

Por dezenas de anos, a partir da década de 60, a Amazônia foi 
apresentada ao mundo ocidental como uma região uniforme e 
monótona, pouco compartimentada e desprovida de diversida-
de fisiológica e ecológica. Um espaço sem gente e sem história, 
passível de qualquer manipulação por meio de planejamentos 
feitos a distância ou propostas de obras faraônicas vinculadas a 
um muito falso conceito de desenvolvimento.

Desse modo, os programas de desenvolvimento, ou programas especiais, fi-
nanciados pelo Banco Mundial437, como eram tratadas as ações planejadas de ma-
neira geral, partiam da concepção de que havia um vazio econômico naquele espa-
ço a ser ocupado. Entendiam ser um espaço desocupado principalmente por gente, 
portanto, um vazio demográfico, onde caberiam planos, programa e projetos de 
mobilização social capazes de resolver problemas ou mitigar crises desta e outras 
regiões do país e para onde poderia ir a população das regiões brasileiras. Esque-
ciam-se, como bem lembrou Lenharo (1986) referindo-se à concepção da Marcha 
para o Oeste de Vargas, como os jovens e seniores planejadores, haver proprieda-
des definidas há dezenas de anos, bem como domínios acatados, fábricas, casas 
onde viviam pessoas, mesmo poucas e de todas as origens.

Nesse conflito intelectual, ressalta-se o apoio dos políticos – civis e milita-
res438 – entre aqueles que entendiam que o planejamento, e, portanto, o desenvol-
vimento dele decorrente, deveria conter como prioridade os investimentos como 
base daquelas ações a serem realizadas com obras de infraestrutura viária, de ener-

437BID – Banco Interamericano para o Desenvolvimento, como era chamada a divisão do WB 
para a região;
438Havia candidatos à sucessão de João Figueiredo – Paulo Maluf  e Cel. Andreazza – que buscavam 
votos para o colégio eleitoral, onde os deputados e senadores de Rondônia votavam sob a tutela do 
governador Jorge Teixeira.
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gia, de comunicações; e aqueles, de outra matriz, que se fundavam naqueles anos439, 
preocupados com o meio ambiente, com as populações indígenas, os despossuídos 
de riquezas e de trabalho que necessitavam da terra para sua afirmação como ci-
dadãos. Assim, o conflito estabelecido entre os anos 1980 e os primeiros dos anos 
2000 foi marcante entre uma economia com base em planejamento, definida pelos 
valores relacionados ao meio ambiente e população pobre, e outra de natureza 
neoliberal, que estava marcada pelo individualismo e um equilíbrio suposto entre 
oferta e demanda. Certamente a hegemonia se estabeleceu pela linha priorizando as 
construções e a infraestrutura por razões que não cabe aqui explicar, mas evidentes 
pelo quadro que se estabeleceu desde então, sendo pouco republicanas.

Ainda tratando dos formatos que se estabeleceram pelo órgão gestor de co-
lonização, o INCRA, pode-se dizer que na década de 70 havia dois tipos de modelo 
de assentamento de colonos migrantes: PIC – Projetos Integrados de Colonização 
– e os PAD – Projetos de Assentamento Dirigidos – cuja cartografia expressa eram 
as linhas que recebiam lotes em forma de espinha de peixe, ou fatia de bolo, como 
se dizia. Naquela década, foram apresentados 5 PIC, com área total de 1759.521 há, 
local onde foram assentadas 17.351 famílias em lotes de 100 ha por família. Nos 2 
PAC foram assentadas 6.307 famílias em 799.586 ha (OTT, 2002, p. 103/104).

Na década seguinte, em função do enorme crescimento de migrantes, o IN-
CRA passou a reduzir os lotes e fazer projetos mais simplificados. Assim, surgiram 
os PA – Projetos de Assentamentos – ainda vigentes em alguns locais, e os AR – 
Assentamentos Rápidos. Desse padrão, foram implantados 04 PAs, com 648.400 
ha, com lotes entre 30 e 65 ha, onde se assentaram 5.782 famílias. Também foi 
implantado 01 AR sem definição de totalidade de área, onde se assentaram 12.315 
famílias em lotes de 50 ha (OTT, 2002, p. 103/104).

439As questões pertinentes a meio ambiente, ecologia, povos da floresta, ribeirinhos, colonos eram 
recentes entre os intelectuais e pensadores. Haviam sido introduzidas desde os anos setenta pe-
las ONGs ambientalistas, inclusive grupos de estudos, que propunham alterações nos modelos de 
desenvolvimento. Nesse sentido, o pioneiro estudo econômico foi “Os Limites do Crescimento”, 
Meadows, Donella H; Meadows, Dennis L.; Randers, Jørgen; Behrens III, William W. (1972), haven-
do ainda os que tratavam de questões operacionais, apresentados como ecodesenvolvimento, como 
Sachs (1986), e outros do desenvolvimento sustentável. 
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Com a implantação do Complexo das Usinas Hidrelétricas, ao ocorrerem os 
alagamentos provocados pelos represamentos, foram necessários novos assenta-
mentos, administrados pelo INCRA. Assim se estabeleceram em Rondônia alguns 
novos projetos de assentamentos (PAs) em regiões ao longo da BR 364, em direção 
sul ou próximos à Capital, com natureza diversa das ocupadas até então.

UMA COLONIZAÇÃO RETOMADA

Desde a Marcha para o Oeste, no final dos anos trinta, a colonização no 
Brasil retomava algumas estruturas e ideias-força dentro do Exército brasileiro, ori-
ginárias do final do século XIX e dos primeiros anos do século XX, como a questão 
da segurança de fronteiras. Com ela, vinha a expectativa de atender a ocupação do 
Centro-Oeste e Amazônia, vulneráveis nas suas fronteiras internacionais. Mas, de-
veria fazê-lo de maneira planejada, com a implantação de pequenas propriedades, 
contando com parte do contingente da população disposto a migrar para aquelas 
regiões. Assim, utilizando estrutura governamental, especialmente a militar, cria-
ram-se trilhas e estradas, postos de comunicação, bem como estrutura de interme-
diação da produção. Financiaram-se fábricas e beneficiamento de alimentos, mate-
rial de construção (serrarias, olarias), garantindo uma dinâmica apoiada pelo novo 
meio de comunicação que substituía parcialmente o telégrafo: o rádio. 

Com esse estímulo, utilizava-se a colonização, mitigando o discurso da re-
forma agrária, empregado em geral pela esquerda nacional, abrindo em regiões 
afastadas, onde houvesse pequenos mercados, espaços colonizáveis. Ampliavam-se 
com avaliações diversas as discussões sobre os pressupostos para o desenvolvimen-
to econômico brasileiro, considerando a necessária distribuição de terras, criando 
com os pretensos proprietários alguns conflitos no campo, cujas razões alegadas se 
prestaram a apoiar o golpe militar-civil que ocorreu no país em 1964.   

 O conflito apresentava algumas questões relacionadas às terras e seu uso, 
que esteve sempre presente, mas representado no contingente proprietário dos 
meios de produção, que entendia serem suficientes ao desenvolvimento econômico 
a mera geração de emprego e financiamento do Capital para seus projetos, para 
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promover a transformação regional e a acumulação da riqueza capaz de trazer o 
desenvolvimento pleno. No campo, a posse da terra seria considerada propriedade, 
suficiente para contratar trabalhadores em condições abjetas, o que levava à revolta 
dos chamados camponeses, excluídos do processo possessório, pois o acesso à ter-
ra passou a ser controlado, por sua comercialização desde a Lei de Terras de 1850.

 A alteração desse quadro com vista a um possível desenvolvimento incluía 
a distribuição de terras de maneira adequada, ou seja, equânime e onde fossem 
produtivas. Alegava o governo que se tal acontecesse deveria haver novos padrões 
de ocupação, incluindo a ampliação da infraestrutura nas áreas de expansão, princi-
palmente nas colonizadas, onde era necessário planejamento que incluísse bem-es-
tar social para a população e eficiência produtiva para os detentores dos meios de 
produção, com financiamentos e tecnologia para pequenos e grandes produtores.  

  A polêmica iniciada no final da década de trinta, sob o governo do Estado 
Novo de Vargas, instalou a ideia denominada “Marcha para Oeste”. Esse movi-
mento procurava estabelecer uma legitimação das terras ainda sem ocupação for-
mal, nas regiões de baixa densidade demográfica ou nas chamadas “vazias econo-
micamente”. Contou para tal com o aparato midiático para sua divulgação, como 
o DIP Departamento de Imprensa e Propaganda que difundia a ideia de ocupar as 
áreas como em uma marcha patriótica, transformando os trabalhadores do campo 
em operários da nação.  

Ao atrair as populações, criou tensões sociais durante os anos cinquenta e 
sessenta, estimulou algumas regiões, como as do sul, onde havia excesso de popula-
ção, que seria removida para outras áreas, e criou espaços de colonização, assenta-
mentos e parcelamento das terras com pequenos agricultores, evadidos ou simples-
mente transferidos como colonos, que abandonavam seus minifúndios herdados, 
insuficientes para manter as famílias.  

Havia, também, outros conflitos sociais que demandavam terra para o tra-
balho, como no Nordeste, em face da falta de perspectivas de se obter sua proprie-
dade ou de produção para o abastecimento, pois os domínios haviam alcançado os 
limites do suportável, tornando-se improdutivas, sempre alegando os proprietários 
o problema histórico do clima. Entretanto, esses fenômenos não ocorreriam au-
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tomaticamente, como se pode imaginar. Os investimentos realizados pelo Estado 
brasileiro foram significativos e justificados como parte de um grande projeto de 
desenvolvimento nativo, consignado em infraestrutura física – rodovias, comunica-
ções, energia –, social – hospitais, postos de saúde, universidades, escolas técnicas 
– e tecnológica, criando, para tanto, a Embrapa. 

Havia nesse processo de colonização dos anos setenta, como em outros 
anteriores, forte componente de segurança, como se pode chamar aos elementos 
articulados no Plano de Desenvolvimento e Segurança440, cujo formato oficial cha-
mou-se PIN – Programa de Integração Nacional – preocupado com incorporação 
de infraestrutura e unidades produtivas através de financiamento público e privado, 
o PROTERRA. Derivava o Plano dos diagnósticos que, de certo modo, justifica-
vam e mantinham as propriedades improdutivas em algumas regiões periféricas do 
país, ou mesmo na região hegemônica, onde as empresas mantinham terras para 
especular e estimulavam o debate contrário à reforma agrária. No limite, as discus-
sões estimularam os conflitos que chegaram a ser armados441.  

Nesta etapa da colonização, que passou a ser chamada recolonização, as 
grandes áreas eram oriundas de processos anteriores de ocupação, como em Mato 
Grosso, em Goiás e na Amazônia e, neste caso, especialmente no Território Federal 
do Guaporé, locais onde sempre havia grandes extensões de terra devolutas. Essas 
áreas estavam associadas, todavia, aos baixos índices de densidade populacional, 
em função do processo de colonização que não conseguiu atrair e fixar população 
suficiente para aquelas regiões, com a alegação de falta de infraestrutura, condições 
tecnológicas ou de capital para fazer a sua ocupação ou aclimatação de variedades 
agropecuárias. Tratava-se, pois, de falta de investimento, caracterizado, entretanto, 

440As estradas projetadas na Amazônia atenderiam um traçado de segurança e defesa, conforme os 
textos e mapas apresentados por Mattos (1977).
441O governo justificava tais ações em função de pequenos movimentos armados, como a chamada 
Guerrilha do Araguaia, teorizado como foquismo e que foi violentamente reprimido. Outras ações 
de oposição ao governo militar usavam força excessiva, nem sempre necessária (POMAR, 1980).
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em geral, como um padrão de isolamento, apesar das relações internacionais man-
tidas intensamente com o capital internacional e seus representantes442.  

As áreas que se prestariam à colonização eram decorrentes das terras de-
volutas do Estado e deveriam ser arrecadas para fins adequados. Também havia 
latifúndios improdutivos e que originavam desapropriações de áreas, ou sesmarias 
apropriadas de forma legal ou ilegal. Muitas áreas foram apropriadas de modo frau-
dulento na sua comercialização, havendo um comentário generalizado “da venda 
de terras em andares”, o que naturalmente provocou conflitos entre compradores e 
colonizadoras. Em face da pecuarização ou do extrativismo vegetal existentes, mui-
tas áreas ficaram como reserva de valor aguardando infraestrutura a ser implantada 
pelo estado, conforme se verificou desde a extração do mate em Mato Grosso do 
Sul e de seringais de Rondônia, ou de mineral443, como o ouro na mesma região. Es-
ses processos, em grande parte, abandonados por uma alegada baixa produtividade 
ou preços inadequados, conjunturalmente foram passiveis, portanto, de desapro-
priação, considerando-se o “uso social”444.

Assim, desde a década de 50, ocorriam movimentos migratórios autônomos 
com vista ao que poderia ser chamado na literatura de acumulação primitiva445. 
Nessa perspectiva, trabalhadores vagavam em grupos, ou isoladamente, em dire-
ção ao Centro-Oeste e Norte do país, abandonando seus pequenos plantios no 
sul ou em outras partes do Brasil. Muitas vezes, eram transportados em pequenos 
caminhões ou camionetes, saindo de estados do sul ou do sudeste conduzindo suas 

442Essa discussão sobre o isolamento merece atenção específica: em Rondônia, todo o processo 
econômico colonial esteve relacionado com regiões europeias (Portugal e Espanha); no ciclo da 
borracha que se sequenciou, considerou-se o crescimento da demanda na Europa e EUA; a estrada 
de Ferro construída por empresa americana teve até a década de 1930 suas operações aparelhadas 
pelos EUA. Desse modo, trata-se de um conceito inadmissível em face das atividades e operações 
praticadas. 
443O reaproveitamento das regiões de extração mineral era muito raro, em função das condições 
técnicas utilizadas no processo de garimpagem. 
444A CF de 1988, no seu artigo 5º § XXIII diz: “a propriedade atenderá a sua função social”.
445A assim chamada acumulação primitiva é um texto que trata do processo pelo qual entendeu o 
autor, K. Marx, terem ocorrido as condições de acumulação seminais, nas terras altas da Inglaterra, 
a partir da concentração de terras, da liberação dos servos e da formação do exército de reserva, de 
acordo com o capítulo XXIV de “O Capital”.  
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famílias, mudanças, ferramentas, em suas carrocerias, na busca de um sonho esti-
mulado pelos anúncios de imobiliárias ou dos programas de governo. 

Estes movimentos populares vinham ocorrendo estimulados pelas discus-
sões que se estabeleceram pela terra em abundância no Centro-Oeste e Norte. 
Buscavam as Colônias Agrícolas criadas pelo governo, cuja propaganda produzia a 
exacerbação das reinvindicações populares e eram aceitas na perspectiva da antiga 
Marcha para Oeste dos anos quarenta e de outros ensaios governamentais446 que 
aconteceram ao longo dos anos cinquenta447. Não faziam diferenciação aqueles mi-
grantes entre Reforma Agrária e Colonização, cujos conceitos eram amplamente 
discutidos pelos movimentos sociais e lideranças, considerando-se a primeira como 
mudança na estrutura vigente, em tudo injusta, e a Colonização que deveria incluir 
planejamento das áreas, ficava restrita à venda das terras, permitindo-se o lucro e 
pouco se discutindo sua origem, era muitas vezes fraudada. 

No Nordeste, houve levantes populares das Ligas Camponesas, lideradas 
pela Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), que atua-
va fortemente organizando os agricultores sem terra. Ali, os trabalhadores do cam-
po buscavam acesso a ela mas que a mesma  ficasse próxima às suas moradias, 
onde conheciam o ambiente, fossem as propriedades do solo, o clima, o mercado. 
Isso justificava desde a ocupação pacífica de terras até algumas defesas de revolta 
armada, considerando-se a forma de alterar as condições históricas da falta de terra 
para trabalho448. 

Assim, também muitos desalojados pela falta de trabalho ou pelas condições 
ambientais do clima, principalmente a falta de chuvas ou condições de acesso à 
água, avançavam sobre áreas devolutas e improdutivas que o Estado não havia 
arrecadado ou para as quais os proprietários argumentavam falta de financiamento 
com juros subsidiados para ampliar seus negócios rurais. Portanto, de um lado, dis-

446Nessa perspectiva, cidades foram criadas no Centro-Oeste e Norte, como Barra do Graças, Dou-
rados, Anápolis, Goiânia, bem como Colônias Agrícolas IATA e Antenor Navarro, além de outras. 
447Destacam-se as Colônias Nacionais de Dourados, em Mato Grosso, e Ceres em Goiás precurso-
ras da colonização dirigida pelo Estado.
448Muito da contestação ocorria em função das terras especulativas e sem produção. 
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cutiam-se o estímulo e conscientização da possibilidade de ampliar o uso da terra e 
por outro se questionavam as condições de haver terra para todos.

Na perspectiva de obtenção de terras, muitos migravam para o Território 
Federal do Guaporé, depois Rondônia, onde todo tipo de pessoas e famílias inte-
ressadas em se estabelecer buscava refúgio. Eram, em geral, trabalhadores rurais 
e suas famílias. Havia latifundiários com títulos de terras sem acesso; empresários 
imobiliários cogitando fazer partilhamento de áreas como um negócio; fazendeiros 
que haviam vendido o que tinham tentavam um novo futuro e se “aventuravam na-
quela terra do sem fim”. Vinham em função dos preços das terras, da propaganda, 
de um futuro um tanto difuso e de todas as regiões do Brasil, em busca de terra.  

Fixavam-se nas povoações que se expandiram ao longo das Linhas Telegrá-
ficas e que haviam deixado edificados postos das estações e algumas residências de 
funcionários, comerciantes e moradores dos sítios próximos. A chegada daqueles 
novos moradores criava alterações no comércio e, naturalmente, nos preços das 
áreas, em geral, não demarcadas. Instalavam-se, abriam espaços onde poderiam 
morar provisoriamente e plantar para sobrevivência. Esta seria a primeira fase do 
processo, que pode ser chamada de pioneira, e aqueles que se estabeleceram com 
seus negócios, com vista ao atendimento daquelas levas, foram chamados pionei-
ros, “como gostam de ser chamados aqueles que se caracterizam naquela etapa”. 
Havia, assim, comerciantes e prestadores de serviço, pequenos industriais de mate-
rial de construção, como olarias, serrarias, beneficiamento de arroz, que passavam 
a constituir um núcleo populacional contínuo às estações de telégrafo, onde se 
erigiram os Distritos de Porto Velho e seus desmembramentos.  

O processo de ocupação, ou reocupação, pois era conhecido desde o período 
colonial apresentou marcos de “uma civilização” que dizimou nativos que viviam 
naquelas regiões. Muitos dos naturais se evadiram ou foram expulsos até restarem 
poucos estacionados nas reservas, cujas demarcações foram sempre proteladas pelo 
governo. Esses fatos ocorreram entre os anos sessenta e setenta do século XX, 
quando ocorreram algumas alterações institucionais com o golpe institucional de 
1964, alterando o processo fundiário, ou com a implantação de infraestrutura. Com 
o golpe civil-militar, o governo passou a ser gerido por militares cuja preocupação 
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com a Amazônia foi marcada por um processo colonizador que pretendia transferir 
populações para aquela região, como se verificou em Rondônia, criando Programas 
de Colonização. 

Esses novos mandatários, em novembro de 1964, depois de seis meses de 
governo, estabeleceram o Estatuto da Terra, como nova legislação que regulamen-
tava a velha Lei de Terras de 1850. O estatuto vinha normatizar o uso da terra, 
criando dificuldades para sua apropriação pelos pequenos agricultores, que deve-
riam ser assentados em lotes limitados por módulos rurais. A execução das ações 
desse Estatuto passava a ser ordenada por um planejamento prévio, apresentado 
como projeto ou plano no novo órgão que substituiria o INDA – Instituto Nacio-
nal de Desenvolvimento Agrário, pelo INCRA – Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária449.

Em julho de 1970, criava-se o PIN – Programa e Integração Nacional – que 
era responsável pelo financiamento para viabilizar os assentamentos na perspectiva 
pública e privada e que deveriam ser planejados, estruturando as migrações que ha-
viam aumentado consideravelmente em função do êxito que alguns haviam obtido 
em conquista da terra de modo autônomo. Era o início da segunda fase de uma 
colonização que, como indica Ianni (1979), teria sido espontânea, como fora carac-
terizada anteriormente na primeira fase no caso de Rondônia, considerando-se os 
processos históricos dos quais se revestiram as ocupações havidas até então450. Essa 
fase passou a ser estruturada em planos e programa de governo, cujos projetos de 
assentamento passavam a receber os migrantes orientados por uma colonização 
oficial, que tinha apenas a infraestrutura básica e que poderia ser financiada pelo 
PIN e PROTERRA. 

449Não se tratava de mera mudança semântica. O antigo SUPRA ‒ Superintendência da Reforma 
Agrária ‒ foi substituído pelo IBRA ‒ Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e depois pelo INDA 
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, até serem fundidos no INCRA. Nesse sentido, a 
Reforma Agrária deixava de ter prioridade e passava a prioridade à Colonização.  
450Destacam-se a aculturação dos índios pelo padroado, o aviamento considerando a extração da 
seringa ou a colonização promovida pela implantação da Estrada de Ferro e das Linhas Telegráficas, 
e outros processos de fixação de migrantes. 
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A institucionalização havida possibilitava aos médios e grandes agriculto-
es451 conseguir aporte financeiro para adquirir áreas, implantar infraestrutura nas 
propriedades, desde derrubadas até instalação de pastos, cercas e currais, casas de 
moradia, como anunciava a principal fonte desse padrão de financiamento: o Banco 
do Brasil. Entretanto, sempre sujeito às normas bancárias, entendidas por cadastro 
e limites de crédito, era limitado e restrito a poucos beneficiários migrantes, pobres 
e despossuídos de lastro.

Também se inaugurava um intenso programa de estradas-tronco, ampliadas 
com vista à migração. Mas havia recursos insuficientes para estradas vicinais que 
permitissem acesso às propriedades de maneira plena, ou sua manutenção nos pe-
ríodos chuvosos. Há relatos de pessoas e famílias que faziam dezenas de quilôme-
tros a pé e abriam áreas com machado e outras ferramentas primitivas, queimando 
madeira por falta de condições para sua extração. Nessa época se iniciou a venda de 
madeira para as serrarias regionais, cuja demanda se expandia no comércio madei-
reiro, em busca de toras destinadas à indústria da construção civil e do mobiliário 
no sul e sudeste, onde o governo iniciara, em 1966, um programa habitacional, 
financiado com recursos do BNH – Banco Nacional da Habitação (atualmente 
incorporado à CEF), cuja fonte era o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço). Mas, em algumas regiões do Território e depois do Estado, dependen-
do da espécie, havia exportação – em toras ou serrada – utilizando o retorno de 
caminhões que carregavam o abastecimento para aquelas regiões – alimentação, 
vestuário, material de construção – tudo transportado em caminhões entre 6 e 15 
toneladas. Muitos traziam as mudanças dos migrantes a serem assentados, sempre 
retirando madeira e eventualmente cassiterita.

Havia, por assim dizer, um atropelo para obter áreas e providenciar o assen-
tamento dos colonos em função do grande contingente que vinha em períodos de 
seca e do desconhecimento da legislação pelas novas colonizadoras. Eventualmen-
te, parte desse desconhecimento era proposital, considerando cláusulas de reversão 

451Para acesso aos recursos, eram necessários projetos, elaborados por escritórios de planejamento 
e pagos aos elaboradores, o que discriminava os pequenos agricultores, pois deveriam ter custeio 
de elaboração. 
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ou informações truncadas sobre a qualidade do solo ou sua correção, seus acessos 
etc. 

Em 1979, segundo o Ministério do Interior à época, as migrações internas 
entre estados indicavam que Rondônia era região em que a população vinda do 
Norte e Nordeste representava 4,2%; 18,4% vinham do Sudeste; 34,0 % do Sul e 
43,4% do próprio Centro-Oeste. Isso mostrava que a migração continha um forte 
componente de movimentação permanente desde o sul em busca do noroeste, 
pois, aqueles vindos da região vizinha, principalmente de Mato Grosso, estavam, a 
grande maioria, ainda numa espécie de marcha contínua.

Nessa movimentação, havia o estímulo muito forte para negócios com terras, 
decorrentes de “colonizadoras” que haviam expropriado índios e posseiros na fase 
anterior. Mas também havia a comercialização com os antigos posseiros (grileiros e 
grandes proprietários) que passavam se ser espécie de imobiliárias, vendiam partes 
de “suas pioneiras posses” e adquiriam outras novas em regiões a serem “amansa-
das”.

Nesse atropelo, havia erros e omissões da burocracia, dos colonizadores e 
dos colonos, como o ocorrido com a da Gleba Iporanga452, que foi informado por 
Ianni (1979, p. 27) como “omissão do INCRA e erro da FUNAI”, explicada pelo 
autor como uma complexa situação fundiária causada pela “grilagem” que levara ao 
conflito entre índios e colonos, com mortes de ambas as partes. 

Entretanto, aqueles que conseguiam se fixar, não conseguiam a “terra da 
liberdade”. Esta não havia sido conquistada, pois os contratos feitos pelo INCRA 
não davam direito à comercialização dos direitos de propriedade que imaginavam 
ter sido obtidos; era apenas direito de uso, área de trabalho. Isso era informado 
nos cartazes pregados na autarquia: “os lotes davam direito apenas nominal e não 
podiam ser vendidos a terceiros”453. Dessa forma, continuavam as comitivas, no 
seu atropelo, em busca de terras devolutas, de áreas indígenas não delimitadas, na 
expectativa de conseguirem áreas maiores e que não fossem contingenciadas para  

452A Gleba oriunda desse conflito permitiu que dele surgisse Espigão d’Oeste. 
453Assim, a transferências continuava e se fazia apenas por “contratos de gaveta”, negociados por 
preços inferiores.  



409

posteriormente serem legitimadas por fraudes ou depois de serem comercializados 
sua madeira ou seus produtos extrativistas.  

Entre 1970-1974, o governo construiu a Transamazônica, a principal das 
estradas-tronco que tinham o objetivo de “vertebrar a invertebrada Amazônia”, no 
texto de Carlos Meira Mattos. Explicando a lógica da construção da longa estrada 
de mais de 4.200km, articulando o Nordeste sem água à Amazônia de abundância 
hídrica454, Mattos construiu um mapa da Amazônia onde havia um conjunto de 
estradas estratégicas que atendiam a geopolítica militar, dita de defesa do território. 
Com esse simbolismo pragmático, acreditavam os militares, como nos períodos 
da borracha, contar com os nordestinos para fazer colonização e abrir frentes de 
trabalho desde o Nordeste, ultrapassando os diferentes afluentes do rio Amazonas 
e chegar a região do Rio Madeira, para alcançar Lábrea, no Estado do Amazonas. 
Para justificar as construções, de modo concomitante, estabeleciam-se assentamen-
tos dirigidos, mitigando questões sociais que se exacerbavam pelo país, como a 
terceira etapa daquela recolonização, após a institucionalização que se criara dentro 
da lógica de segurança e desenvolvimento nas fronteiras, como se podia entender 
aquela rodovia455, em face da geopolítica enunciada por Mattos (1977).

Era outra fase quando ocorreu o processo, segundo Ianni (1979:33). Até en-
tão houvera um movimento chamado de espontâneo, no qual havia como motor a 
aventura em busca de um pedaço de terra para plantar e viver, onde haveria a busca 
de uma espécie de “acumulação primitiva”. Mas, na sequência, buscando ampliar 
a ocupação e em função do esgotamento dos recursos, o governo militar passou a 
captar no exterior meios para que pudesse continuar seus projetos megalômanos. 
Nessa perspectiva, e associado ao Banco Mundial, iniciou uma regularização do 
processo com atos e instrumentos de planejamento, como elementos de política, 
que passaram a ser implementados após 1969, quando o General Médici, depois 
454Havia, ainda, o eixo vertical da BR 163, de 1700 km, entre Cuiabá a Santarém, cujo objetivo 
segundo o coronel responsável pela obra era alcançar um porto, em Santarém, para a capital de 
Mato Grosso. 
455Evidentemente, não é possível eximir o processo que se evidencia de corrupção ou minimamente 
de interesses políticos com vista às eleições colegiadas como as que ocorreram com a participação 
do ministro dos Transportes e Interior à época, como ficou claro. Evidentemente, não se consumou, 
mas, houve a participação nas listas de busca de apoio do Cel. Andreazza.



410

de um célebre discurso, deu início à construção da Rodovia Transamazônica como 
uma espécie de organização da política de colonização.  

Introduziam-se “conceitos e espaços planejados” ao longo das rodovias-
-tronco, desde o nordeste até a Amazônia, cujo ponto de articulação no Oeste era 
a região do Rio Madeira, na rodovia que a ligaria Porto Velho a Manaus, a BR-319, 
passando por Humaitá-AM, onde se articula à Transamazônica e daria continui-
dade à colonização que marcaria Rondônia, mesclando populações. Estas vinham 
pela BR 163 articulada à BR 364 em Rondonópolis, Mato Grosso, e seguiam para 
Vilhena, em Rondônia. De Rondonópolis, passando por Cuiabá e Cáceres, acessa-
riam a abandonada Vila Bela da Santíssima Trindade, na fronteira com a Bolívia, 
e de lá pelas margens do Guaporé até Vilhena, alcançando o Território Federal de 
Rondônia. Construídas as rodovias e definidas as áreas prioritárias para assenta-
mentos, associadas naturalmente às fronteiras456, excluíam-se os índios desse mapa. 

Os assentamentos ao longo dessas rodovias assumiriam no Território o eixo 
traçado por Rondon e a Linha Telegráfica onde haviam ficado as estações do telé-
grafo, onde seria o início da nova colonização e dos conflitos sociais dali por diante. 

DA ANTIGA LINHA TELEGRÁFICA À BR-364: PLANEJAMENTO E 
RECOLONIZAÇÃO 

No entorno das estações da Linha Telegráfica Cuiabá-Manaus, em seu trecho 
que adentra o antigo território do noroeste de Mato Grosso, se assentou o Territó-
rio Federal de Guaporé, depois chamado Rondônia, onde atualmente estão inúme-
ras cidades, distritos e povoados que certamente teriam sido a melhor consequência 
do que se podia esperar da recolonização da região, com o projeto de comunicações 
do Marechal Rondon. Estabelecidos com a construção das modernidades do início 
do século XX, e nos anos que se seguiram, a região, mesmo que não tivesse sido 
planejada para tal, apresentou como legado uma nova colonização em que algumas 
cidades contam com excelente infraestrutura e bom padrão social. 

456Conforme a Estatuto da Terra de novembro de 1964.
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Certamente Rondon não poderia prever a dinâmica ocorrida desde a inau-
guração da Linha Telegráfica, em 1912, ou Lèvi-Strauss (1955) relatando Vilhena 
na década de trinta, quando passou por ali. Certamente, também, os investimentos 
ocorridos nos anos setenta e oitenta do Banco Mundial e do governo brasileiro 
tinham o objetivo de atender os projetos megalômanos do governo e depois, só 
depois a colonização do INCRA, que excluía os nativos. Assim, justificava-se com 
a indústria da madeira uma produção regional predatória e insustentável, contradi-
toriamente sustentada na pequena propriedade, que foi responsável por um padrão 
de crescimento e eventual desenvolvimento e que não tinha essa previsão. 

Mas, não pode haver dúvida de que a dinâmica implantada, com a expectativa 
de crescimento e desenvolvimento havidos em Rondônia, decorreu pioneiramente 
daquelas antigas estações telegráficas457 e da resistência dos trabalhadores que ali 
fixaram moradia em condições muito difíceis. Vale lembrar que, na perspectiva 
dessa colonização o conjunto de medidas tomadas por Rondon e sua comissão, 
principalmente aquela formada por diversos profissionais, possibilitaria ao atual 
Estado de Rondônia obter alguns resultados alcançados de maneira satisfatória nas 
estações telegráficas. 

Associava-se o conhecimento que se criou e que formou a base para Planos, 
Programas e projetos elaborados visando a um desenvolvimento sustentável. Estes, 
em geral, não foram implantados na totalidade, tornando-se incompletos e por isso 
insuficientes quando considerados em avaliações. Esse tema mereceria um estudo 
específico, inclusive sobre suas consequências458.

Em rápido retrospecto, consideram-se alguns estudos, programas e proje-
tos, enfim, as partes da Política entre 1980-2000 que, voltadas ao desenvolvimento, 
foram apresentadas, ou responsabilizadas, pela transformação do Território Fede-
ral em Estado de Rondônia, das quais se podem destacar: POLONOROESTE, 
ZSEE, PLANAFLORO, AGENDA ÚMIDAS, AGENDA POSITIVA.

457Mereceria uma nova etapa deste texto, entretanto, pela complexidade da qual se reveste, necessita 
de tempo, agora esgotado.
458OTT (2002) “dos projetos de desenvolvimento, ao desenvolvimento dos projetos: o Planafloro 
em Rondônia”. 
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O POLONOROESTE – Programa Integrado de Desenvolvimento do 
Noroeste do Brasil, implantado a partir do início da década de 80, esteve coor-
denado internamente pela SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – e financiado com recursos do Banco Mundial e contrapartida do 
Governo Brasileiro, cuja disputa pelos objetivos levou à falência do projeto. Do 
lado brasileiro, o anseio básico era o asfaltamento da BR 364/174 e algumas cons-
truções na sua área de influência entre Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), onde equi-
pamentos de saúde, educação e apoio tecnológico eram objeto do plano, ou seja, 
uma busca de produtivismo. Pelo lado do Banco Mundial, uma tentativa pioneira, 
portanto, uma espécie de projeto piloto tinha vistas à mitigação do conflito entre a 
colonização desordenada e as áreas indígenas que levariam a massacres (como o de 
Corumbiara) e invasão dessas áreas por madeireiros.

Na busca de uma solução para o conflito de objetivos, em uma reunião de 
mediação, foi feita a proposta de introdução de uma metodologia que estabelecesse, 
prioritariamente, um grande estudo incluindo o Zoneamento Socioeconômico e 
Ecológico – ZSEE – nos Estados de Rondônia e Mato Grosso, sendo estes esta-
dos os primeiros estados da Amazônia Legal a concluí-los, já que os mesmos foram 
realizados em toda a Amazônia, mas sem aplicação de suas recomendações. Esse 
documento de planejamento, instituído em 14 de junho de 1988, em Rondônia, foi 
apresentado pelo Decreto Estadual n° 3782, na escala 1:1.000.000 e ratificado pela 
Lei Complementar n°052, de 20 de dezembro de 1991, servindo de base, a partir de 
1986, à possibilidade de regulação de uso do território, quando foi criado o Plano 
Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia – PLANAFLORO – também 
financiado pelo Banco Mundial, tendo sido assinado em setembro de 1992, con-
forme contrato BR 3444459. Esse Plano previa gastos totais de US$ 229 milhões, 
dos quais US$167 milhões seriam oriundos do empréstimo do Banco Mundial, cujo 
mutuário foi o Governo Federal, com execução a cargo do Governo de Rondônia 
e outras agências.

459O Banco Mundial cadastrava seus contratos com símbolos alfanuméricos considerado as duas 
primeiras letras representando do pais tomador do recurso (BR) e as demais letras relacionadas aos 
projetos financiados pelo WB (World Bank) “Brazil: Rondônia Natural Resources Management 
Project (Loan 3444 BR)”
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Em 1998 foi construída a AGENDA ÚMIDAS, como um programa es-
tratégico que destacou ações importantes para o desenvolvimento sustentável do 
estado Rondônia para servir de pontos de partida para a formulação de caminhos 
estratégicos para a região. No ano seguinte, a AGENDA POSITIVA concluía que 
faltavam recursos ao Estado, na forma de poupança interna, para financiar as ações 
planejadas anteriormente. Assim, era fundamental a participação do Governo Fe-
deral na promoção do financiamento do desenvolvimento do Estado, constituindo 
um novo programa federativo União/Estado. O relatório indicava a necessidade de 
R$3,5 bilhões, montante de recursos necessários para o financiamento do desenvol-
vimento sustentável do Estado, durante um período de cinco anos, para programas 
socioeconômicos e ambientais. 

Note-se que em vinte anos ocorreram pelo menos 06 programas de apoio do 
Governo Federal, o que alterava pouco a situação de autonomia em relação ao an-
tigo Território onde se mantinha o papel fronteiriço do Estado, definidos também 
seu caráter de sustentabilidade e a distribuição de renda que lhe atribuem um papel 
importante diante de outras regiões brasileiras. Entretanto, nesse mesmo período 
ocorreu um crescimento de área desmatada em relação ao território, saindo em 
1978 de 1,76% e alcançando 28,50% em 2007, segundo IBGE (2007).

Assim, observa-se que houve um novo padrão de colonização, diferente dos 
anteriores – erráticos e sem planejamento –, desde os anos trinta do século XX, 
ou seja, desde a Marcha para o Oeste e a criação do Território Federal. Houve, 
também, a promoção de diversos movimentos migratórios aleatórios, estimulados, 
apenas genericamente, pelos programas governamentais de assentamento federais, 
sendo sequenciados pela pioneira fase da colonização do período militar (pós 1964). 

Com a introdução dos grandes programas especiais, fundamentalmente 
abertura de estradas e definição de áreas ao longo dessas rodovias, a região estraté-
gica de Rondônia passou a receber investimentos internacionais, especialmente do 
Banco Mundial. A expansão desse padrão de colonização promoveu o crescimento 
das cidades e dos assentamentos, devendo-se considerar a atuação de associações 
de produtores e outros fatores, pressionando o governo pela implantação de infra-
estrutura, em diversas etapas cujos programas de governo não conseguiam acom-
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panhar e alteraram o crescimento natural que se desenvolvia cujos resultados vêm 
criando um empresariado que partilha iniciativas entre o governo e o setor priva-
do. Desse modo, a recolonização implantada pelo governo estadual ou federal em 
Rondônia depois dos anos setenta, em função da conformação que se apresentou, 
com pequenas propriedades e com atividades diversificadas, cujo plantio garantiu 
a subsistência dos migrantes e depois a exportação, permitiu construir um estado 
equilibrado com um padrão de desenvolvimento que se pode dizer sustentável. 
Ainda que hajam disparidades a serem consideradas na perspectiva do saneamento, 
da segurança460.   

Entretanto, na perspectiva econômica, destaca-se a pecuária leiteira que em 
associação com a de corte mantiveram na população iniciativa econômica e ativi-
dade produtiva. Decorre também dessa etapa a implantação de frigoríficos e laticí-
nios, com programas de melhoria genética e certificação da produção. 

Também se destaca a diversificação da produção agrícola, com frutas desti-
nadas a produção de sucos e doces e a manutenção de espécies extrativistas, como 
castanha do Brasil, cacau, assim como urucum e outros condimentos. Mais recente-
mente o café, algodão, além do arroz e feijão que acabou por garantir uma fixação 
sustentável, após intenso desmatamento. Desse modo, a atividade econômica no 
eixo da BR-364, nas diferentes cidades, tem se apresentado como desenvolvimento, 
pois, partindo do crescimento da renda proporcionada pela agropecuária, incluiu 
grande parte da população no processo social, especialmente na agricultura familiar 
que se fixou naquelas regiões, desde a implantação dos programas do INCRA, nos 
anos setenta e oitenta.  

Entretanto, o processo social necessita de atenção do Estado para suprir 
algumas deficiências no plano urbano como saneamento e segurança, pois há uma 
relação estreita entre o saneamento e a qualidade de vida da população, entendida 
por grande parte da população como a base para toda a atividade humana. Nesse 
aspecto, a população mais pobre entende que o único bem que possui é a saúde e 
que se não a tiver não consegue trabalho e riqueza. É essa saúde cuja abrangência 
460Para tanto, houve um esforço de demarcação de áreas de preservação de áreas conservação de 
espécies e de terras indígenas. Destoa a região inundada pela UHE onde a colonização é instável 
pelo sempre desprezo com ribeirinhos e nativos. 
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inclui a oferta d’água e a coleta de esgoto para tratamento, o que não ocorre nos 
municípios de Rondônia. 

Além disso, as políticas destinadas à redução da criminalidade também pare-
cem ter necessárias como ações do Estado, em face das características desse proble-
ma a ser enfrentado nos conflitos de terra, nos conflitos com populações despro-
tegidas, como índios, caboclos e outras minorias, criando-se programas adequados 
de proteção à população relacionados aos direitos humanos e à geração de emprego 
que incluam formação de quadros para o trabalho, e programa específico relaciona-
do ao tratamento de drogados, um dos principais dramas a ser enfrentado.

No meio rural, o excessivo desmatamento, como testemunho de posse de 
áreas, tem causado dificuldades ambientais. Este, em função da monocultura cres-
cente criada, substitui as atividades de manejo florestal, destrói a atividade ma-
deireira, por outras ações menos intensas em mão de obra. Esse desmatamento, 
inicialmente relacionado com a pecuária, mais recentemente foi substituído pela 
rotação da cultura da soja e milho, forma de substituição que está baseada na isen-
ção de impostos, subsidiada pela Lei Kandir. Nesse sentido, a técnica de manejo 
das remanescentes florestas regionais pode ser uma grande aliada para a atividade 
econômica de produtos florestais não madeiráveis.  

DESMATAMENTOS E A COLONIZAÇÃO NA BACIA DO RIO MADEIRA 461 

Certamente a maior consequência da colonização está relacionada à mudan-
ça havida na cobertura vegetal natural, aqui tratada como desmatamento, que re-
vela um processo de retirada da cobertura florestal “na Sub-bacia hidrográfica do 
Rio Madeira (SBHM – RO) a partir de meados da década de 1990 até os anos de 
1995 quando apresentava um desflorestamento de 245.206,0 hectares (6.96%) do 
Estado”462. No ano de 2000, ocorreu o incremento de 4,27% quando houve um 
crescimento de 11,23%, com aumento da área desmatada para 388.590 hectares. 

461O autor agradece ao Prof. Dr. Joiada Moreira da Silva Linhares pela contribuição neste item.
462Informações construídas a partir de dados do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
em setembro de 2017.
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A conversão das florestas ombrófilas abertas em pasto e lavoura atingiu 
945.670 hectares em 2016, com aumento de 392,3% nos últimos 21 anos, entre 
1995 e 2016. Destes, 200,44% da área com cobertura florestal original foram con-
vertidos em outros tipos de cobertura da terra, na primeira década do século XXI. 
Vários fatores diretos e indiretos têm contribuído para a intensificação da perda da 
cobertura florestal nativa e da biodiversidade na área da sub-bacia hidrográfica do 
Rio Madeira (RO), com destaque para os aspectos abaixo relacionados.

I) CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS DE COLONIZAÇÃO OFICIAIS    DE-
SENVOLVIDOS PELO GOVERNO FEDERAL

A partir de 1995, com a implantação do Projeto de Assentamento Rural São 
Francisco, foram assentadas 139 famílias; no Projeto de Assentamento Rio Madei-
ra, foram 152 famílias e no Projeto de Assentamento Rural Aliança, foram mais 360 
famílias assentadas. Entre 2001 e 2010, o governo Federal criou 14 assentamentos 
rurais na área da sub-bacia, com um total de 2.099 famílias assentadas em projetos 
de colonização oficial. Em 2001, todavia, ocorreu a ocupação espontânea da Gleba 
Jorge Teixeira de Oliveira, mais precisamente o assentamento rural de posseiros em 
União Bandeirante, no médio curso da bacia hidrográfica do rio Jacy Paraná, um 
dos principais afluentes do Rio Madeira. Estima-se que no ano de 2015 o assen-
tamento de União Bandeirante possua um contingente de mais de 10 mil famílias, 
vivendo no espaço rural e urbano. De modo abrangente, podemos inferir que o 
distrito de União Bandeirante (processo de homologação na Justiça Federal) trans-
formou-se na nova frente de expansão da fronteira agrícola rondoniense.

Esse processo de ocupação espontânea de posseiros de União Bandeirante 
e os assentamentos oficiais criados a partir de 2001 são algumas das causas para o 
aumento do desmatamento na sub-bacia hidrográfica do Rio Madeira. 

II) FORTE PRESENÇA DA PECUÁRIA

Avalia-se que a pecuária ocupe mais de 85% das terras convertidas da SBHM-
-RO, com pastagem plantada em área de floresta de ombrófila aberta e transição 
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ou tensão ecológica, abrigando um  rebanho total de aproximadamente 712.617 
cabeças de bovinos, em 2013. 

As evidências sobre a evolução do rebanho bovino na sub-bacia hidrográfica 
do Rio Madeira apresentavam em 1995 um efetivo de 42.090 cabeças e em 2000 
totalizavam 160.918 cabeças de bovinos, chegando a 2005, com efetivo bovino na 
região a elevar-se para 539.067 cabeças. A partir desse período, observa-se certa 
estabilidade na taxa de crescimento do rebanho bovino, considerando-se que em 
2010 esse efetivo passou a pouco mais de 609 mil cabeças de gado de corte e leiteiro 
e, em 2015, de 824. 570 cabeças. Portanto, entre 2000 e 2015, observa-se o cresci-
mento de 512,41% do efetivo bovino na SBHM-RO463.   

III) ABERTURA E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-364 E ABERTURA 
DE ESTRADAS VICINAIS NOS ASSENTAMENTOS 

A pressão se estabeleceu com o crescimento da atividade produtiva nos as-
sentamentos, passando os assentados a demandarem infraestrutura, especialmente 
viária, para o escoamento da produção e para sua mobilidade nos afazeres, consi-
derando educação e serviços de segurança e saúde. Nesse sentido, destacam-se as 
construções de ramais implantados nos Projetos de assentamentos, como os de 
Joana Darc I, II e III. Os do Morrinho, Singra Mocha, São Francisco, Cujubim, Iga-
rapé e do Projeto de Assentamento Taquara, Projeto de Assentamento Pau D’Arco, 
Projeto de Assentamento Nilson Campos, Projeto de Assentamento Igarapé das 
Araras, Projeto de Assentamento do Rio Madeira, bem como a Estrada rural de 
acesso ao assentamento União Bandeirante, constituíram-se em algumas vias de 
circulação que surgiram relacionados à implantação dos novos projetos de coloni-
zação oficial realizados pelo INCRA a partir de 2000. 

463A análise de correlação realizada entre os dados de expansão anual da área desmatada e o cres-
cimento do rebanho bovino apresentou uma relação linear significativamente forte e positiva (r² = 
0,9347) e corrobora a hipótese de que a expansão da criação extensiva de gado é uma das principais 
causas da supressão da cobertura florestal nativa na área da SBHM-RO.
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IV) A CONSTRUÇÃO DAS UHES JIRAU E SANTO ANTÔNIO 

Na perspectiva do desmatamento, a construção das UHEs não apenas subs-
tituiu as espécies florestais, seus habitantes e cenários, mas também provocou o 
deslocamento compulsório de centenas de famílias que habitavam às margens do 
Rio Madeira. O desflorestamento na SBHM-RO, até o início do século XXI, con-
centrou-se basicamente nos arredores da cidade de Porto Velho e em seus distritos 
de Jacy Paraná, Mutum Paraná e Abunã, portanto, no eixo da rodovia BR 364, no 
sentido Rio Branco, no Acre. Entre 2000 e 2015, os focos de desmatamento deslo-
caram-se desse eixo, na medida em que o governo implantou novos assentamentos 
rurais. Portanto, em uma primeira análise, os desmatamentos na SBHM-RO estão 
relacionados à política oficial de distribuição de terras promovida pelo governo 
federal, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  

As pressões sobre os recursos naturais nestas áreas devem-se, dentre outros 
fatores, ao contingente populacional em quantidade superior à capacidade de su-
porte socioeconômico e ambiental dos assentamentos, pois, dos dezessete assenta-
mentos criados entre 2000 e 2010, na SBHM-RO, sete apresentam o contingente de 
família maior que o número de imóveis rurais,  como os PAs Rio Madeira e Joana 
D´Arc. 

As pesquisas internacionais desenvolvidas na Amazônia, principalmente em 
Rondônia, sempre deram prioridade à evolução do desmatamento, colocando em 
segundo plano outros problemas ambientais, como o processo de fragmentação de 
habitats e perda da diversidade de espécies, genes e ecossistemas. O desmatamen-
to florestal em curso na SBHM-RO leva à formação de fragmentos isolados que 
funcionam como ilhas de mata cercadas por habitats não florestados (pastagens, 
lavoura, estradas e linhas de transmissão). A ausência de corredores interligando os 
fragmentos impede de modo significativo o movimento das espécies remanescen-
tes, o que acentua a probabilidade de extinção de população local. 

O conjunto de atividades humanas ligadas à mudança do uso da terra na 
SBHM-RO dá origem a dois formatos de fragmentos florestais: i) formas com-
pactas originadas pelas queimadas frequentes, desmatamentos, áreas cultivadas e 
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pastagens; ii) formas alongadas, oriundas da implantação de infraestruturas, tais 
como: assentamento, rodovia, ferrovia e redes elétricas de transmissão e cabo de 
fibra ótica de comunicação, todos presentes no interior da SBHM-RO. 

Esses fragmentos, associados aos empreendimentos de colonização, têm 
promovido a separação de habitat em partes menores, criando dificuldade de des-
locamento e ocupação efetiva (habitat) pelas espécies animais mais sensíveis que 
vivem no sul da Amazônia. 

ALAGAMENTOS E REASSENTAMENTOS NO COMPLEXO HIDRELÉTRICO 

O complexo construído no Rio Madeira conta com duas unidades geradoras 
que produzem mais de seis GW, ou precisamente 6.318 KW de potência instalada. 
São ao todo 100 turbinas contando com tecnologia moderna que as mantém na 
linha d´água. Seu funcionamento depende da dinâmica do rio em sua superfície 
para movimentá-las, evitando assim obras de construção de canal e reduzindo o 
lago d´água represada e suas consequências, minimizando os prováveis impactos 
ambientais e sociais.

Entretanto, os projetos que se fizeram não reduziram totalmente o impac-
to social, pois comprometeram antigas comunidades instaladas no logo processo 
histórico da região, como as vilas existentes desde o período colonial ou aquelas 
cujas áreas ficavam no domínio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré ou suas esta-
ções. Como consequência, depois do fechamento das comportas, incorporaram-se 
parcelas da população de colonos tradicionais que foram reassentados em alguns 
projetos oficiais. É o caso dos colonos que habitavam na região da Comunidade do 
Teotônio, Dois Irmãos, Colônia Agrícola do Rio Branco, Caracol, Morrinhos, Jacy 
Paraná e Mutum Paraná, entre outras. 

Entretanto, uma parcela considerável de posseiros que não tinha como com-
provar a posse da terra durante o período do estudo de impactos ambientais foi 
obrigada a se deslocar para os vilarejos existentes à margem da rodovia BR 364, 
por exemplo, as Comunidades do Embaúba, Penha, Palmeira, entre outras. Dessa 
maneira, as populações de Vilas e Distritos, como de Santo Antônio, Vila Teotônio 
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e Jacy-Paraná, tiveram alterados seus afazeres e costumes, como o hábito e a neces-
sidade de obter sua própria renda da pesca, e/ou lazer, nas águas do Rio Madeira ou 
seus afluentes. Com as mudanças, perderam seus controles sociais, manifestações 
de cultura e condições de crescimento social. Desse modo, encontraram novos 
vizinhos, com os quais estabeleceram novas relações de consumo ou de produção, 
muitas diferentes das condições em que viviam antes de serem alagadas suas terras 
e casas e perdidos outros direitos, nem sempre contabilizados.  

Há relatos de incompatibilidades desses costumes entre moradores, consi-
derando-se atividades econômicas que incluem desde abate de aves e suínos em 
residência para a comercialização, identificado como oportunidade de negócios, 
sem que houvesse fiscalização para tal, até formas inadequadas de lazer em piscinas.

As novas casas dentro de padrão arquitetônico técnico e estético das UHEs 
foram construídas com algum cuidado. Entretanto, ao se mudarem, os moradores 
tiveram suas despesas aumentadas com água e energia elétrica e logo, virão impos-
mtos municipais, de coleta de lixo e outras taxas. Para alguns,cresceram também a 
despesa com transporte, ou pagamento de taxa de clube. 

Mas, o mais grave, é a falta de investimentos que criem empreendimentos 
capazes de gerar empregos urbanos ou rurais, associada à falta de capacitação para 
ocupar o novo tempo disponível. Mesmo assim, existem um pequeno comércio e 
serviços atendendo a população. Essa população tem renda originada dos empre-
gos na Usina, das aposentadorias e dos prestadores de serviços à comunidade das 
áreas de educação e saúde, criados pelo município e pelo estado. 

 UHE SANTO ANTÔNIO

Foram pelo menos três reassentamentos ocorridos em função da UHE de 
Santo Antônio: a Vila de Santo Antônio, distrito próximo a Porto Velho, teve ala-
gamento parcial, mas bastante para afetar propriedades inteiras que foram trans-
feridas para a outra margem do rio em sete assentamentos; a Vila Teotônio teve 
o mesmo destino, mas sua parte urbana apresenta um conjunto de moradias des-
truídas pelo abandono; no local foi construído um deck com bares que permitem 
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atividades turísticas; Nova Mutum, onde foram construídas 1600 casas destinadas 
a funcionários e desalojados.

Vila de Santo Antônio

Muitos dos reassentados da UHE de Santo Antônio que viviam próximos 
a Porto Velho, onde nasceram e foram criados, têm pouca memória de seus ante-
passados. Alguns tinham sido empregados da Estrada de Ferro ou dos serviços das 
Linhas Telegráficas, da educação rural desde o Território Federal, dos serviços de 
Saúde na antiga SUCAM, enfim, eram antigos funcionários públicos federais do 
Território, ou do Estado criado. Havia, no entanto, outros: pequenos comerciantes, 
pequenos agricultores, fabricantes de farinha, garimpeiros, pescadores, trabalhado-
res, antigos aventureiros e então moradores e proprietários de negócios e atividades 
lucrativas, mas, sobretudo, que lhes garantiam a sobrevivência com uma renda.

O represamento do Rio Madeira, em função da construção da barragem 
geradora de hidroeletricidade em Santo Antônio, “causando baixo impacto”, exigiu 
a retirada dos ribeirinhos cujas propriedades ficavam às margens do rio, ou seus 
afluentes, onde viviam e de onde retiravam sua renda como pescadores, pequenos 
agricultores e demais trabalhadores, todos desalojados de suas propriedades e de 
suas atividades tradicionais. 

As negociações ocorridas, acompanhadas pelos procuradores do Ministério 
Publico, foram tensas e difíceis. Mas, restaram em uma forma de compensação, na 
forma da lei464. Foram reassentados em casas e áreas com distintas atividades eco-
nômicas, onde passaram a fazer atividades similares às que faziam, mas necessita-
vam de adaptação tecnológica e metodológica que não receberam, ou de assistência 
técnica continuada, em face das novas atividades produtivas. Nesse sentido, passa-
ram a atuar mais fortemente na agricultura, contando com a produção de mandio-
ca, banana, melancia, milho, característicos das atividades agrícolas familiares (AF) 
e, quando possível, utilizando as matérias-primas em farinha de mandioca, tapioca, 
fécula e demais produtos oriundos do processamento na região. Nesse processo, 

464Mesmo assim, na pesquisa, encontraram-se descontentes e, mesmo, alguns alegando prejuízos, 
por falta de documentação, ou outra razão que os manteve sem ressarcimento.
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houve o uso intenso de energia elétrica, diferente do anterior, no qual era utilizada 
a força física e da própria natureza465.  

Também se verificou o ingresso de algumas novas matrizes bovinas nas no-
vas propriedades e nelas surgiu pequena criação pecuária de bovinos. Da mesma 
forma, encontraram-se caprinos e ovinos, cuja criação se destina ao corte e leite. 
Com esse leite, eventualmente, produzem queijo e outros derivados, vendidos ge-
ralmente no mercado de Porto Velho. 

A maior parte desses ribeirinhos, todavia, em seu cotidiano anterior, vivia 
da pesca e tinha nela seu traço cultural histórico para a ingestão de proteína, e 
o seu excedente era comercializado em Porto Velho. Essa realidade se verificava 
especialmente com aqueles que atuavam entre Salto Teotônio e Santo Antônio, 
cuja produção era realizada nas proximidades dos saltos e corredeiras e cujos vo-
lumes eram significativos, permitindo atender ao mercado local e outras regiões da 
Amazônia466. Segundo dados disponíveis da pesquisa, obtidos junto ao mercado de 
Porto Velho, a produção média no porto Cai N’água era, em 2012, em torno de 770 
toneladas/ano de pescado, sendo que a maior parte desse potencial vinha do Rio 
Madeira. Esta produção dependia da atividade artesanal da pesca dos ribeirinhos 
que faziam dela seu maior rendimento com a utilização dos aparelhos artesanais de 
pesca: a rede, a burra, a fisga e o covo.  

Com o fechamento da barragem, essa pesca, nos pontos aleatórios conheci-
dos dos pescadores, foi reduzida às áreas autorizadas pelas concessionarias, fazen-
do desaparecer parte dos volumes até então reconhecidos467. Alega a concessionária 
o risco e as questões de segurança. Alguns informaram que a enchente de 2014 

465No processo anterior, artesanal, todas as etapas eram realizadas à mão e contando com a força 
humana, com apoio da energia solar e do engenho do tipiti, com o qual se produz o tucupi e se 
desidrata a farinha.  
466Especialmente ao mercado de Manaus, onde era processada a produção e depois vendida ao 
mercado nacional. 
467Nos locais onde a pesca passou a ser permitida, existe um espaço delimitado pela concessionária 
da UHE que restringiu locais, por segurança, por causa de possíveis sucções, bem como contin-
genciou os apetrechos de pesca normatizados pela concessionária e vigiados pela polícia ambiental 
estadual. 
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reduziu ainda mais o potencial. Fato é que houve redução na atividade pesqueira 
no Rio Madeira. 

Dados anteriores, obtidos no Mercado, permitem avaliar que os peixes co-
mercializados em Porto Velho, em 1977, antes, portanto, dos projetos e da constru-
ção das barragens,  representavam importante papel na economia local em função 
dos preços e volumes. Informam que a espécie de maior produção e participação 
no conjunto pescado e comercializado era a Jatuarana, também maior fonte de 
renda, respondendo por 23% das 602 toneladas pescadas, ou seja, 136 toneladas. 
Na sequência, o Curimatã respondia por 19% do mesmo total, com 113 toneladas. 
O Pacu comercializava 78 toneladas, ou 13%. A Dourada vendia 65 toneladas. O 
Tambaqui comercializado eram 58 toneladas ou pouco mais que 10%. Assim, esse 
conjunto de 05 espécies respondia por 450 toneladas de pescado, ou aproximada-
mente 75% do esforço empreendido em pescado. 

As dificuldades impostas aos pescadores com as restrições ao uso do rio 
e sua transferência, além dos entraves decorrentes das barragens e das reduzidas 
escadas de peixes para sua reprodução, contingenciam a pesca, provocando mudan-
ças na atividade pesqueira, substituindo-a na lida fluvial por uma complexa logística 
que ocupa material rodante entre os locais de produção e manejo do pescado e o 
mercado de Porto Velho, destacando-se ali a produção alternada: o espaço natural 
passou a ser substituído por tanques ou rios relativamente distantes. 

A tecnologia empregada, alegando preocupação com as consequências so-
ciais, fez com que houvesse mais de 1300 famílias desalojadas de seus lares. Para 
isso, o consórcio construtor, atendendo a legislação pertinente e sob a pressão de 
autoridades e, principalmente dos movimentos sociais, como o MAB Movimento 
dos Atingidos por Barragens construiu espaços, aos quais chamaram assentamen-
tos, implantados em áreas na margem direita do Rio Madeira. Foram, assim, assen-
tadas 50 famílias em Morrinhos, 46 na Vila Nova Teotônio, 39 em Novo Engenho 
Velho, 162 em Parque dos Buritis, 42 em Riacho Azul, 130 em Santa Rita e em São 
Domingos, 21 famílias.
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VILA TEOTONIO

Submerso, o grande Salto Teotônio, cujo tumulto das águas era ouvido à grande 

distância, está mudo em um lago verde e sem vida. Na sua margem, alguns bares estavam 

fechados. Também se construíram uma grande passarela e outros edifícios destinados a 

serem equipamentos urbanos, mas estavam igualmente fechados. Sobre a passarela e em-

baixo dela, poucos pescadores a usam como refúgio e cobertura para sua pesca embarcada. 

Ali, o alagamento se prestaria ao turismo.

Algumas casas foram construídas em uma Vila que substituiria aquela que existia 

nas margens do Rio Madeira. Alguns desses moradores permanecem ali nas casas construí-

das pela concessionária. Mas a maior parte está abandonada e muitas foram depredadas por 

vândalos. Aparentemente não há trabalho que retenha a população; mesmo assim, alguns 

ônibus escolares levavam crianças e jovens para Porto Velho, onde há escolas.

Há algumas notícias de pequenos investimentos agrícolas, mas contraditoriamente 

há falta d’água para as atividades agrícolas anuais ou de curta duração. Estas justificariam 

um programa de hortigranjeiros para a cidade próxima. Houve informações de moradores 

que ali estariam sendo feitos alguns plantios de espécies vegetais extrativas perenes, como 

castanhas e cacau, que se prestariam ao mercado.  

Nova Mutum-Ro  

A chamada Vila de Nova Mutum, em Rondônia, está dentro do município 
de Porto Velho, distante aproximadamente 100 km da sede municipal pela BR 364 
entre a Capital e o entroncamento para Guajará Mirim. Foi planejada e construída 
para abrigar os funcionários da UHE e parte dos desalojados do represamento da 
barragem da Usina de Santo Antônio e Jirau. São 1600 residências, cuja divulgação 
disseminada pela concessionária informa contar com água tratada, energia elétrica, 
telefonia fixa e móvel, praças, áreas de lazer, escolas de ensino fundamental e mé-
dio, terminal rodoviário, correio, agências bancárias e posto de saúde.
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Entretanto, os moradores temem morrer, pois podem ficar insepultos no ce-
mitério inadequado e sem coveiros468. Faltam árvores nesses locais, tornando mais 
incômodos os rituais religiosos. Também a nova vila tem poucas árvores nas ruas 
e praças, pois muitas foram arrancadas por moradores para uso privado em seus 
quintais, segundo se comentou na visita feita a vila. Há, portanto, alguns quintais 
agradáveis, onde frondosas árvores dispõem de sombra às conversas, mas somente 
no futuro haverá um espaço publico para que as calçadas sejam arborizadas. 

O calor local, excessivo, está também associado às impróprias construções. 
Seu projeto não mitigou aquela condição climática, pois preparado à distância não 
atentou para o calor regional. Consequentemente, construíram-se casas com pare-
des de cimento propendido (armado) que abafa seus interiores. A região tem calor 
que ultrapassa 40 graus e exige que se mantenha acondicionamento de ar, provi-
dência a que nem todas as pessoas que ali vivem podem recorrer, em virtude de sua 
renda insuficiente para o pagamento de energia. Paradoxal situação: a vila criada na 
perspectiva de gerar energia não disponibiliza energia para seus moradores.

A maior evidência da insatisfação da população removida para a Vila é a falta 
de lazer, ainda que a propaganda alegue sua possibilidade e a construtora tenha 
construído parques, praças e clube. O costume e a cultura que lhes proporcionava 
a água dos rios, “de onde tiravam o sustento e alegria” foram substituídos por um 
clube, a respeito do qual sentenciou frase emblemática uma moradora “não vou 
entrar nesse lugar de água urinada para tomar banho”.

A ausência de pertencimento àqueles novos espaços por parte da população 
está marcada pela ausência de pessoas que visitem o Museu que conta com diversas 
peças coletadas469. Construído por obrigação contratual, o museu abriga coleções 
importantes dos índios regionais e do período no qual por ali passava a Estrada de 
Ferro Madeira Mamoré.

468O cemitério da Vila Nova Mutum está instalado no ponto mais baixo da vila. A PMPV-Prefeitura 
Municipal de Porto Velho até a visita que se fez na pesquisa não havia designado servidor capacitado 
para atuar como coveiro.
469Observou-se no livro o baixíssimo número de registros de visitantes. Consultado o funcionário, 
este confirmou a observação feita. Todavia, entende-se que a peças estão disponíveis para estudos. 
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Desconhecem os moradores, e aparentemente muitos funcionários, o pas-
sado e sua relação com os aspectos modernos daquela região de onde foram man-
tidos aqueles objetos de louça, ou rituais de abastecimento realizados com os per-
tences dos índios, como panelas e potes d´água que se prestavam ao transporte de 
líquidos, testemunhos de casas e aldeias que ficaram submersos no alagamento da 
UHE. Além do mais, e talvez o mais grave, aparentemente, não há quem faça a 
gestão daquele patrimônio, seja por recursos públicos, seja por privados para a sua 
continuidade daquele local.

Mas, a maior tristeza e dificuldade dos moradores é a falta de estrutura de 
onde possam tirar empregos e sustento. Removidos de Jacy-Paraná e Mutum-Para-
ná, as históricas vilas às margens do Rio Madeira onde viviam aqueles ribeirinhos 
nos seus garimpos e pescarias, com o reassentamento, procuraram na Vila um es-
tímulo e atividade. Alguns, com pequeno capital ou habilidade, passaram a ter ne-
gócios comerciais ou a prestar serviços em uma localidade cuja renda, para a maior 
parte da população, é proporcionada por funcionários da UHE ou da infraestrutura 
social mantida pela Prefeitura e Estado (funcionários públicos), aposentados. 

Existem duas empresas madeireiras aparentemente em dificuldades de fun-
cionamento, seja por falta de matéria prima, seja de mercado, demostradas pela falta 
de movimento em suas instalações. Estavam relacionados aos projetos de fabrica-
ção de esquadrias que, aparentemente, não tiveram sequência, em face dos novos 
produtos que utilizam madeira aglomerada e matérias primas industrializadas com 
alta tecnologia, excluindo produtos naturais em um discurso de sustentabilidade. 
Existe também um barracão construído, cuja placa indica ser uma “agroindústria”, 
provavelmente de leite, que se constatou parada e foi instalada pela concessionária. 
Como se trata de uma cidade artificial, aparentemente, não se atraíram empresas 
conforme o planejado, que seriam mais de trinta e que gerariam emprego à Vila. 

Curioso é verificar que o grande volume de eletricidade gerado pelas UHEs 
de Santo Antônio e Jirau não está relacionado a qualquer projeto ou intensidade de 
consumo de energia da produção regional. Dito de outro modo, a geração de ener-
gia é uma atividade autônoma destinada ao consumo à distância, ou para contribui-
ção ao Sistema Nacional, transmitida por Linhas de Transmissão, e manutenção do 
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crescimento da região hegemônica. Portanto, os poucos empregos gerados não são 
regionais, como era alegado nos projetos de desenvolvimento regional. As micro-
empresas que foram implantadas formam um conjunto com baixíssima demanda 
de eletricidade e ocupam mão de obra familiar, como a padaria, os restaurante, os 
bares, os consertos de eletrônicos, as cabeleireiras. 

As áreas desapropriadas que fazem parte da estrutura fundiária do entorno 
da Vila parecem ter ficado como uma espécie de reserva de valor para especulação 
imobiliária, destinada ao Consórcio construtor, que não criou qualquer programa 
regional de estruturação setorial – agropecuário ou agroindustrial – integrando o 
campo à Vila ou mesmo a Porto Velho. Apesar da horta comunitária, apresentada 
como efeito demonstrador, pouco é comercializado.

Conclui-se que as atividades têm pouco planejamento regional relacionado 
com as consequências econômicas das Usinas Hidrelétricas. De certo modo, repe-
tem-se as questões havidas com outros processos colonizadores nas margens do 
Rio Madeira, já que não há indução de atividades econômicas de qualquer natureza. 

Trata-se, como em outros processos anteriores, de mera comercialização de 
áreas ou de residências, associadas à Usina Hidrelétrica, como ocorreu com a Estra-
da de Ferro Madeira Mamoré que inundou, mas continuam os investidores acredi-
tando que, por si sós e com uma “mão invisível”, serão gerados empregos e renda 
para a população.
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CAPÍTULO 14
RONDÔNIA: O DISCURSO GOVERNAMENTAL DE 

VENDEDOR DE PEIXE470

Em junho de 2017, na FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo – foi realizado um seminário, bastante concorrido, chamado “Rondônia Ter-
ra de Oportunidades”, patrocinado pelo Governo do Estado, com apoio da FIESP, 
SEBRAE, FIERO. Organizado pela empresa Valor Econômico Seminários, tinha 
como objetivo apresentar oportunidades de investimento do Estado de Rondônia 
aos empresários paulistas. Uma forma elegante de chamar investimentos, mas tam-
bém procurar gerar empregos e atrair famílias para a região.  

Nesse evento, na capital paulista e na casa do empreendedor da região hege-
mônica estavam presentes autoridades do Estado e empresários paulistas, destacan-
do-se os palestrantes-promotores e empresários locais, mas, como se esperava um 
auditório de empreendedores, ou minimamente empresários, assistentes. Percebia-
-se pelas falas articuladas um discurso adequado para atingir o objetivo, revelando 
condições institucionais e estabilidade no campo econômico no estado, apesar da 
grave crise política e econômica estabelecida no governo federal.  

Como nos outros estados da fronteira Oeste e da Amazônia, há nesse tipo 
de evento discursos similares, otimista e mantendo apoio ao agronegócio, como 
mostrava a capa da Revista do Valor Econômico, na qual se exalta a atividades de 
pecuária e da soja com uma sempre alegada vocação. Mas, como se entende, essa 
fixação pelo agronegócio parece mais uma determinação de objetivos relacionados 
à produção de matérias-primas dentro de uma lógica de divisão do trabalho, o que 
altera pouco a economia do Estado. 

Nessa exaltação do agronegócio como base da sustentação e expansão do 
Estado, enfatizando como “meta o fortalecimento da cadeia produtiva de alimen-
tos”, sugere a pecuária como setor prioritário, em função da foto que estampa uma 
pequena boiada nelore, em um campo desmatado. Desse modo, o discurso parece 
ter base na velha e desgastada Divisão Internacional do Trabalho (DIT interna), 

470Na apresentação feita pelo Governador do Estado de Rondônia, em junho de 2017, no seminário 
Rondônia: Terra de Oportunidades, ironicamente ele disse que tinha ido ao evento “vender o peixe”. 
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cujas matérias-primas devem ser produzidas nas regiões “novas” do Centro-Oeste 
e da Amazônia e os produtos finais, de preferência industriais, produzidos nas regi-
ões centrais, onde se agrega mão de obra, tecnologia e energia. 

Entretanto, na carta ao leitor do veículo midiático distribuído a todos os 
presentes sugere-se que “o Estado [...] está preparado para dar novo salto na expan-
são econômica” e que o avanço obtido é creditado à pecuária, à safra de grãos, ao 
cultivo do peixe, com os quais “o governo pretende oferecer novas oportunidades 
na criação de uma cadeia produtiva de alimentos capaz de sustentar o ritmo de 
crescimento [...] dos dois últimos anos de 5,8% e 4,4%”, respectivamente, 2015 e 
2016. Em seu diagnóstico, não esconde ser um dos campeões “no desmatamento, 
mortes em conflitos no campo e o pior desempenho em saneamento”; portanto, 
para sua manutenção conta ainda com problemas graves, mas certamente sanáveis 
com a presença do Estado.   

Sem o encaminhamento para a solução de tais situações, as ações do chama-
do desenvolvimento ficam difíceis de se compreenderem, ou mesmo sugerir enca-
minhamentos,  mesmo tendo avançado em seus indicadores sociais. Ou seja, são 
todos problemas da mesma origem, que vêm da estrutura decadente ainda baseada 
na abertura da fronteira e nos pioneiros relacionamentos nos quais a tolerância 
pública foi maior, diante dos direitos das pessoas e sociais. 

Esses temas vêm sendo discutidos por alunos nas disciplinas do PDRMA, 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, no 
qual atuamos nestes anos como Pesquisador Visitante, tentando mostrar algumas 
evidências do desenvolvimento para se tratar dos assuntos de natureza prática e que 
o governo do Estado reconhece como graves. Nesse sentido, parece desejável uma 
maior aproximação do governo do Estado com a academia, seja através dos qua-
dros que se formam, seja através de pesquisas que podem ser desenvolvidas com 
método e que ultrapassem o senso comum. 

Sobre saneamento, em 2016, alguns aspectos apresentados e discutidos em 
seminários na UNIR indicavam essa gravidade do problema em Porto Velho, a ca-
pital do Estado e a cidade mais populosa. Nesse sentido, um estudo específico ava-
liou que os recursos financeiros necessários, ainda em fase de planejamento, eram 
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insuficientes para equacionar um projeto adequado, considerando todas as etapas 
que incluam a universalização do dito saneamento definidas pela Lei 11.445/2007. 

Apresentado como artigo que compartilhamos, dizia o autor471:

A capital de Rondônia, Porto Velho, na Amazônia Legal, conta com 
uma população estimada em mais de 500 mil habitantes. Apenas 
31,43% dessa população possui acesso ao abastecimento de água tra-
tada. Tal espaço tem apenas 2,04% de esgoto coletado e 0% de trata-
mento de esgoto. O que pode significar fossas que permitem conta-
minar o lençol freático ou o despejo, puro e simples, no Rio Madeira 
(BORGES, 2015, p. 09). 

Curioso é observar que a cidade foi planejada pela EFMM, em 1910, e como 
símbolo daquela moderna urbanização seus moradores receberam as primeiras das 
três caixas d´água, trazidas de Chicago e instaladas na região próxima ao rio Madei-
ra, para o abastecimento da vila construída o que as transformou em símbolo da 
cidade. Também foram elaborados diversos projetos relacionados à universalização 
dos serviços de saneamento básico. Portanto, em mais de cem anos, pouco ou nada 
se fez para melhorar a situação.

Atualmente, as consequências mostram que “as águas subterrâneas estão 
contaminadas por coliformes, devido à falta de coleta de esgoto sendo a única 
opção para a população que não possui redes de água potável”. Em alguns bairros, 
o esgoto corre a céu aberto e as inundações frequentes fazem proliferar doenças e 
falta destinação adequada aos resíduos sólidos. 

Os estudos disponíveis informam que:

os investimentos necessários para a universalização dos serviços de 
saneamento básico em Porto Velho/RO estão estimados em R$ 1,245 
bilhões a preços de 2016. No entanto, estão previstos para a realização 

471BORGES, Kleber. A Gestão Ambiental do Rio Madeira para a Melhoria do abastecimento 
de água em Porto Velho-RO, citando FOLHA DE SÃO PAULO: No ritmo atual, o país levaria 
129 anos para cumprir metas de saneamento. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidia-
no/2015/04/1621985-no-ritmo-atual-pais-levaria-129-anos-para-cumprir-metas-de-saneamento.
shtml, publicado em 28/04/2015. Acesso em: 1º nov. 2015.
SNIS – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO. Diagnóstico dos 
serviços de água e esgoto – ano 2013. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Am-
biental. Brasília, 2014.

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1621985-no-ritmo-atual-pais-levaria-129-anos-para-cumprir-metas-de-saneamento.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1621985-no-ritmo-atual-pais-levaria-129-anos-para-cumprir-metas-de-saneamento.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1621985-no-ritmo-atual-pais-levaria-129-anos-para-cumprir-metas-de-saneamento.shtml
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nos próximos anos investimentos na ordem de R$ 776,152 milhões, o 
que corresponde a 62% do valor estimado (BORGES, 2014, p. 1). 

Pode-se, assim, considerar que os dados estruturados em um projeto são 
um grande passo para melhorar a situação do saneamento, mas a existência do 
projeto não é suficiente para alcançar as metas estabelecidas no Plano Nacional de 
Saneamento Básico, o que pode significar mais um projeto em prateleira, dentre os 
muitos que foram realizados com o objetivo de construir uma rede d´água, coleta 
e tratamento de esgoto. 

Algumas pesquisas da mesma origem (PGDRA) foram discutidas com alu-
nos em seminários e tratam do tema desmatamento, permitindo apresentar diag-
nósticos que sugerem ações relacionadas ao crescimento e desenvolvimento. Den-
tre eles, podem-se destacar alguns que visam “analisar a evolução do desmatamento 
e dos padrões de uso e ocupação da terra na nova fronteira agrícola sul Amazônica” 
no século XXI, destacando a microbacia hidrográfica do rio Paciá, na região de 
Lábrea, no estado do Amazonas:

Foi observado incremento de 289,42% no desmatamento entre 
1980-2012 na MBHP e 177,43% nos últimos treze anos (1999-
2012). As configurações espaciais dos polígonos de desmata-
mento estão associadas a três estágios de uso e ocupação da 
fronteira agrícola, com destaque para o padrão/estágio conso-
lidado ao longo da rodovia Transamazônica e o pioneiro linear 
e difuso às margens das novas estradas rurais e do curso médio 
do rio Paciá (LINHARES et al., 2013) 

Discutindo a região do Rio Madeira, na perspectiva do desmatamento, um 
dos autores do artigo472, antigo doutorando do PGDRA informa, com base nos 
dados do INPE, que houve nos últimos 21 anos uma conversão da floresta om-
brófila aberta em pastos e lavouras de 945.670 hectares registrados até em 2016, 
equivalentes a um crescimento de 392,3% no período. Ressalta-se que a questão 
do desmatamento é bastante controversa e há a considerar questões relacionadas à 
propriedade, ao uso do solo e sua distribuição como questão social para o abaste-
cimento. Dessa forma, a terra se presta à produção agrícola de matérias-primas e 

472Linhares, Joiada M. da S.
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ao abastecimento da população; em face da “plantation” monocultora, transforma 
a abertura de espaços em questão social, ou meramente econômica, para a manu-
tenção da propriedade e obtenção de lucros. Ao ultrapassar esses limites, deve ser 
levado em conta o espaço anteriormente aberto, ocupado e muitas vezes degradado 
pelo uso inadequado, sem que atinja o objetivo social, restringindo-se apenas ao 
lucro.  

Entende-se que a mera abertura, com baixos índices de ocupação, por falta 
de capitais ou financiamentos, constitui-se em atividade especulativa na qual se pro-
põem alguns detentores dessas propriedades a manter áreas como reserva de valor, 
pressionando o poder público por novos investimentos em infraestrutura, princi-
palmente viária. Não é de todo desconhecida a frase “quem faz o desenvolvimento 
é a pata da vaca”, que pode ser creditada a pecuaristas que avançam no processo de 
desmatamento, buscando, inclusive, alterar a legislação. 

A monocultura de matérias-primas para as cadeias produtivas industriais, ou 
considerando os seus excessivos recortes, pode tornar a terra improdutiva, reduzin-
do lucros, com sua continuidade, e associada a sua produção mecanizada, de ma-
neira a otimizar os resultados parciais. Essa mecanização é, em parte, responsável 
pela reconcentração de áreas anteriormente partilhadas e expulsão de trabalhadores 
para o meio urbano, onde podem ficar desempregados e aderir à criminalidade. 
Entretanto, há uma intensa atividade de pesquisadores que pretendem manter a 
técnica de manejo florestal e a produção de produtos florestais não madeiráveis 
como alterativa e complementação à economia regional. Nesse conjunto de ações, 
mantém-se na cultura regional um potencial de reflorestamento de espécies madei-
ráveis, associado à produção dos não madeiráveis, corantes e condimentos, além de 
medicamentos gerados nas florestas remanescentes. 

Na perspectiva de produtos naturais não madeiráveis, prontos para o mer-
cado, destacam-se o cacau e a castanha que são adquiridos para a alimentação es-
colar, pelo Programa de Aquisição de Alimentos, mas, que podem receber benefi-
ciamento para estocagem adequada para consumo473, agregando-se valor através da 

473A oscilação de preços em 2017 foi bastante forte: entre fevereiro e agosto, a castanha descascada 
no mercado de Porto Velho variou entre R$ 30,00 e R$ 100,00.
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mão de obra e tecnologia com embalagem ajustada. Identificou-se, nesse aspecto, 
onde se fazem reflorestamentos, o incremento da produção de palmito e de outros 
produtos das palmeiras destinados ao consumo humano e animal, cuja técnica de 
produção industrial e embalagem é relativamente simples e deve estar associada ao 
plantio e reflorestamento, com certificação de espécies como açaí (da qual se apro-
veita o fruto), a pupunha, o bacuri, entre outras. 

É possível retomar a produção de seringueira para a produção natural de 
qualidade destinada à produção de couro vegetal e outros produtos elaborados 
com látex na região, considerando o consumo do governo em suas dependências 
que, em alguns locais, chamam-se compras governamentais. Além da produção da 
seringueira, é possível incorporar produtos, como castanhas, na merenda escolar, 
matérias-primas para medicamentos (copaíba e andiroba), alimentação de presídios, 
dentre outras alternativas.  

A criminalidade identificada como problema grave pelo discurso oficial, e a 
violência no campo, considerando a estatística oficial, revelam, segundo os boletins 
de ocorrência, que houve redução na taxa de homicídios entre 2010 e 2016, assim 
como nas categorias de lesão corporal e tráfico de entorpecentes. Mesmo com o 
crescimento populacional de 15,57% entre aqueles períodos, ocorreu uma relativa 
redução nas tentavas de homicídio e estupros. Todavia, cresceu o volume de furtos 
e roubos às pessoas e de veículos, exigindo ações específicas, com geração de em-
pregos e capacitação de parte da população. Nesse panorama, a violência no campo 
pode ser identificada como ausência de Estado, considerando as demarcações e 
pressões que se fazem visando à reconcentração da terra com preços vis.  

CONTABILIDADE SOCIAL DA PRODUÇÃO: ESTRUTURA ECONÔMICA 

Ultrapassados os capítulos da história da região estratégica onde se instalou 
o Estado de Rondônia, é possível deixar fluir um entendimento relacionado ao 
desenvolvimento econômico desse território de 237.576 Km², onde vive uma po-
pulação estimada em 1.787.279 habitantes, o que significa 7,52 habitantes por km². 
Esse índice, de certa maneira, espantou o fantasma da falta de população durante 
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toda a sua história colonial e imperial, até os anos setenta do século XX, quando 
se estabeleceu a maior parte do contingente que ali vive. Vale ressaltar que o IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano), mesmo que haja contestações quanto ao 
seu reconhecimento, merece atenção considerando as avaliações que faz quanto a 
melhorias sociais que proporcionou com esse indicador, pois os governantes fazem 
investimentos com vista aos indicadores sempre associados à liberação de recursos 
de investimento ao longo do tempo e cuja metodologia inclui importantes compo-
nentes do desenvolvimento, como renda, educação e saúde da população. 

Dessa forma, observa-se um crescimento do IDH ao longo dos anos, con-
siderando o Estado, cujo índice era 0,407 em 1991, passando a 0,537 em 2000 e 
0,69 em 2010. Portanto, ultrapassou nos 21 anos de existência o patamar de 40% 
e alcançou 70% de cobertura com os serviços relacionados à qualidade de vida da 
população. Tal dimensão revela uma interessante economia ali desenvolvida, onde 
se destaca a agricultura familiar instalada pela colonização do INCRA, que promo-
veu e partilhou a terra de tal forma que se construiu uma economia diversificada 
com atividades variadas e com pouca hegemonia regional, ainda que a Capital tenha 
importante participação, mas, suas dimensões são sua principal característica, per-
mitindo observar grande dispersão econômica ao longo do Rio Madeira. 

Como outras regiões de colonização recente (MT, MS), sua principal carac-
terística é uma estruturação da economia, com prevalência do setor terciário, que 
representa a maior parte do PIB e em cujas atividades econômicas destacam-se 
serviços como comércio de varejo e atacado, serviços financeiros, turismo, e onde 
se incluem os serviços de saúde e educação, que se apresentam em geral no meio 
urbano. Esse perfil econômico considera o PIB – Produto Interno Bruto –, em 
2016, no Estado de Rondônia, no qual se verifica a seguinte participação: o setor 
primário responde por 20,4%, o secundário, 14,6%  e o terciário, 65%.  

O IBGE, desse modo demostrava, em 2014, em sua pesquisa periódica re-
lacionada ao PIB quanto às suas contas regionais, que houve uma distribuição das 
atividades produtivas do setor primário, com a seguinte participação: a agricultura 
representava 24% no setor primário da economia; a pecuária, 67% e a produção 
florestal, a pesca e o extrativismo, 9% (IBGE, 2014).
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A informação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, utilizando a 
fonte do IBGE, mostra o setor secundário, em 2016, cujas atividades produtivas 
incluem a transformação e agregação de valor às matérias-primas. Nesse conjunto, 
a indústria da construção civil participou com 52,1%, considerando as diversas ati-
vidades que compõem o setor. A transformação de produtos alimentares tem parti-
cipação de 24,4%. As usinas hidrelétricas compõem no setor secundário a atividade 
de serviços de utilidade pública, cuja contribuição é a participação de 4,1%, similar 
à participação da indústria da madeira. A indústria extrativa mineral não metálica 
contribui com participação de 2,2%. Os restantes 14,1% estão distribuídos por 
diversas atividades industriais, como confecções, bebidas, serralherias. Esse setor 
responde também por grande parte da exportação do Estado, com índice de 6,9%, 
certamente representado pelo setor de alimentos, especialmente os frigoríficos e de 
beneficiamento de alimentos. 

Quanto ao setor terciário, a atividade pública responde por 25,1 % do PIB, 
e 44,87% do setor. Isto significa que os governos municipais, estadual e  federal 
mantêm a maior parte das despesas com administração, educação, saúde, defesa, 
seguridade social, que contribuem com grande parcela da renda gerada pela produ-
ção, como educação, salários e outros recursos de manutenção são disponibilizados 
através das Universidades, do Fundeb, do Fies. Também na área da saúde deve-se 
considerar o pagamento dos salários do SUS e outras transferências para o setor. A 
seguridade social está representada pelo pagamento das aposentadorias do INSS e 
demais aposentados. Outra atividade importante no setor terciário da economia é 
o comércio, incluindo o de veículos que responde por 23,31% do setor. Há ainda 
a considerar as atividades financeiras, com 4,2%; restaurantes, bares e alojamen-
tos, que contam 2,36%; atividades profissionais, científicas, técnicas e administrati-
vas são 2,46%; educação e saúde privadas são 4,07%; informação e comunicação, 
1,86% e serviços domésticos. 

Essa estrutura permitiria ser ampliada se algumas atividades produtivas re-
cebessem investimentos para o aproveitamento de extrativismo vegetal, reduzindo 
a cultura dos desflorestamentos, apresentado como problema importante pelo go-
verno. Destacam-se nesse mister a produção de castanhas e seu aproveitamento 
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comercial. Na mesma linha, o cacau, plantas medicinais e aromáticas, cujo manejo 
é desejável e conta com mercado nacional e internacional, com demanda positiva, 
necessitando que haja maiores cuidados com a apresentação dos produtos, consi-
derando-se aspectos culturais, embalagens e processamentos. 

O grande crescimento e participação da pecuária necessitaram de investi-
mentos na atividade leiteira e em tratos adequados, que vão além da vacinação. É 
necessário reduzir custos na perspectiva de melhoria de plantel e pastos que per-
mitem aumentar a produtividade do leite. O sal poderia ser importado da Bolívia, 
pois o consumido vem de Mossoró, no Rio Grande do Norte474. Mas, certamente, 
o desenvolvimento da tecnologia que vem sendo observado com as atividades de 
educação e difusão tecnológica permitirá, com recursos alocados pelo estado, e as-
sociando a iniciativa privada, ampliar os setores da economia como um todo. 

Evidentemente estímulos serão necessários, tanto junto ao setor educacional 
e tecnológico como ao empresarial, para que se amplie o processo de desenvolvi-
mento econômico e regional. 

A INFRAESTRUTURA REGIONAL: TRANSPORTE, ENERGIA, CO-
MUNICAÇÕES

A infraestrutura é fator fundamental, ao se tratar do desenvolvimento, pois 
é responsável por dinâmica quando associada à renda e a sua distribuição para o 
atendimento e bem-estar da população, seja econômico, social, cultural. Implantada 
por políticas adequadas, a infraestrutura propicia aos setores da sociedade, onde 
ocorrem condições, gerar a produção, transportá-la, levando-a ao consumo, bem 
como informar sua disponibilidade. Também é a infraestrutura social que respon-
de pela formação do cidadão e sua saúde, portanto, sua condição e aptidão para o 
trabalho. Evidentemente,  as políticas culturais derivam da disponibilidade de locais 
onde haja equipamentos para a prática de apresentação e disseminação dos eventos 
da cultura local e regional.  

Diferentemente de outros estados de colonização recente, Rondônia tem 
uma situação bastante favorável para transportar suas mercadorias e população, em 
474Informação obtida em entrevista realizada em Rolim de Moura, na Cooperativa local.
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vista das distâncias e dos meios dos quais dispõe. Assim, ao discutir o Rio Madeira 
e desconsiderar a infraestrutura de transporte e sua hidrovia, omitem-se algumas 
prioridades dadas ao desenvolvimento regional. Nessa perspectiva, o governo de-
veria dar maior atenção à construção de infraestrutura hidroviária, tais como por-
tos, dragagem, construção de canais, em face das demandas empresariais.  

Destacam-se, além do Rio Madeira, seus afluentes, que necessitam ser ava-
liados para transporte de grandes volumes, como o próprio Ji-Paraná (Machado) e 
o Jamari, com os quais é possível, no futuro, fazer a integração interna do Estado, 
considerando a construção de eclusas e outras obras de arte adequadas aos rios.   

A superação técnica nas comunicações e transporte possibilitada pelas linhas 
telegráficas e a urbanização, a partir do início do século XX, seguiu com a implan-
tação de novas cidades decorrente, primeiramente, das estações telegráficas, e de-
pois da rodovia BR-029, que foi substituída pela BR 364. Mas não apenas a Linha 
Telegráfica teve substituição pelas rodovias. Também os aparelhos com os quais se 
faziam as transmissões e recepções foram superados pelas inovações tecnológicas 
que permitiram, nas diversas regiões,  receber notícias e comunicações de todas as 
regiões brasileiras. Desde a introdução do rádio e do telefone, em sucessivas ações, 
foram ganhando espaço diferentes sistemas que superaram sincronicamente a an-
tiga Linha Telegráfica.    

Ademais, o fordismo, que acalentou a história recente dos migrantes de Ron-
dônia, apresentado como uma extensa malha rodoviária, de certa maneira, apo-
sentou a navegação no Alto Rio Madeira, bem como a ferrovia, que foi construída 
sobre um imenso cemitério, em face dos mortos que ficaram na sua construção. 
Curiosamente, parece bem aceita a ideia de retorno de uma ferrovia de Vilhena a 
Porto Velho, utilizada para ligar regiões de produção agroextrativista ao porto do 
Rio Madeira. Entretanto, o planejamento e as pressões internacionais, em sendo 
articuladas pela IIRSA e pela área diplomática relacionada com a fronteira com a 
Bolívia, indicam uma hidrovia que alagaria todo o rio, criando uma via marítima 
muito importante para aquele país de conformação mediterrânea. Porém, há outros 
projetos que permitiriam incluir eclusas no Alto Rio Madeira.  
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A evolução da infraestrutura viária em Rondônia nos anos recentes vem sen-
do considerada como fator de apoio ao desenvolvimento socioeconômico, mas 
deve sempre ter associado às razões históricas pelas quais a colonização e sua for-
ma de distribuição das terras um padrão estável de desenvolvimento que permitiu 
maior participação da população na renda, de maneira a se fixar naquele espaço, di-
ferentemente, de outras regiões brasileiras, onde ocorreu a recolonização nos anos 
setenta e oitenta do século XX, 

Mesmo considerando a necessidade de melhorar a infraestrutura existen-
te – física e social –, por insuficiente, aquela relacionada aos transportes merece 
melhorias: duplicação, melhor serviço de apoio aos usuários em face das distân-
cias percorridas, adequada sinalização, manutenção, conservação e pavimentação 
de estradas vicinais, o que permite inferir que tal conjunto necessita de ampliação 
e diversificação de modais permitindo às atividades econômicas menores custos 
através de ferrovias e hidrovias, aproveitando os recursos naturais existentes. 

Na região do Rio Madeira, onde os modais históricos – navegação fluvial, 
ferrovia – marcaram a economia regional e a colonização, em diferentes períodos, 
as rodovias substituíram o transporte fluvial e ferroviário. Alegaram-se, à época, 
dificuldades de superar o percurso fluvial encachoeirado, mas, nunca foram im-
plantadas eclusas projetadas e prometidas, de maneira a ultrapassar as cachoeiras 
e corredeiras. Por outro lado, as razões de hegemonia rodoviária e modernização 
parecem ter marcado a liquidação da Ferrovia ali implantada à custa de tantas vidas.

As rodovias existentes ligam a Capital do Estado à fronteira da Bolívia, 
acompanhando o rio, e da mesma maneira, alcançam o Acre e, no sentido contrário, 
Humaitá, pretendendo alcançar Manaus. O traçado é suficiente, mas, certamente, 
necessitará de ampliação pelo seu sentido estratégico de ligação entre Porto Velho 
e a Amazônia e o sul do país. 

Entretanto, a discussão sobre os mercados tem sido apresentada como limite 
ao processo de desenvolvimento, mesmo que o crescimento regional tenha sido po-
sitivo em face da grave crise nacional nos anos 2016-2017. Desse modo, o acesso a 
eles retoma projetos iniciados anteriormente, como uma possível e necessária inte-
gração latino-americana, na qual a Bolívia e outros países estão colocados, abrindo 
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novos mercados na perspectiva internacional para os produtos rondonienses e não 
apenas entreposto de mercadorias de outros estados. Desse modo, descortina-se 
um novo cenário no qual surgem empreendimentos que utilizam a integração como 
alternativa para a economia de Rondônia, considerando uma discutível necessidade 
de se estabelecerem duas novas cachoeiras no Complexo Hidroelétrico do Rio Ma-
deira. Naturalmente, considera-se o uso múltiplo das barragens, no qual se incluem 
a geração de 3GW de energia elétrica, a hidrovia com eclusas e a irrigação regional. 

Essas novas construções de UHEs e seu uso múltiplo, em curso nos rios Ma-
deira e Beni, estão previstas em tratados internacionais entre Brasil e Bolívia, desde 
1958 no Tratado de Roboré, e vêm sendo estudadas por órgãos governamentais ou 
empresariais com vista à integração viária latino-americana, contando com apoio 
do IIRSA (Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) e 
financiamento internacional, apesar da mobilização de ambientalistas e suas orga-
nizações quanto aos impactos ambientais.

A construção das centrais hidroelétricas do Madeira pode esta-
belecer corredor de fluxos comerciais do Norte boliviano e do 
Oeste brasileiro para o Atlântico, caso o desenvolvimento da-
queles empreendimentos seja articulado a implantação de vias 
fluviais (FRANÇA, 2015, p. 141).

As notícias divulgadas pela mídia nacional475, desde o final de 2016 e início 
de 2017, informavam, sem que houvesse grande repercussão, que seriam iniciados 
os Estudos do Inventario do Projeto Hidrelétrico Binacional entre Brasil e Bolívia, 
para implantação das novas Hidrelétricas em Guajará Mirim e Cachuela Esperanza, 
com uso múltiplo, visando regularizar o rio. Ainda que contenha um paradoxo em 
função das críticas anteriores, na perspectiva social principalmente, o projeto para 
construção parece irreversível.     

Quanto à energia, a dependência de eletricidade de base hídrica pode ser um 
equívoco, em face do potencial a ser ampliado considerando-se os recursos dispo-
níveis e que podem ter incluídos os cidadãos da região rondoniense. Não há razão 
para não se criarem empregos na produção de energia com fonte solar, resíduos 

475Jornal Valor 16/12/2016 às 15h04. Ministério prevê iniciar inventário de usina binacional em 
fevereiro. Por Rodrigo Polito, PORTO VELHO - (Atualizada às 15h39).
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sólidos e de biomassa na região onde se desalojaram pessoas no processo de reas-
sentamento, tendo muitas delas migrado, por falta de trabalho e renda. A eletricida-
de, de geração hídrica e como insumo de produção, parece ter um bandeirantismo 
intrínseco, promovido pela migração da população e utilização de cursos d’água 
associadas à demanda crescente de natureza industrial, comercial e de serviços, não 
se eximindo desse mister o seu crescimento residencial, para as pessoas que traba-
lham nessas unidades produtivas e necessitam dos confortos que a energia propicia.

A partir do início do século XX, no Brasil, e especialmente em São Paulo476, 
passaram a ser operadas pequenas centrais elétricas (PCHs) disponibilizando ener-
gia em rede, portanto, com a caraterística migrante e fluvial em face das demandas. 
Posteriormente, foram implantadas usinas geradoras de maior porte, cujas Linhas 
de Transmissão levavam energia elétrica para as cidades onde havia indústrias, co-
mércio e mais consumidores que a utilizavam como insumo em seus processos de 
toda natureza. Nos anos seguintes, ultrapassados os limites tecnológicos, passaram 
a ser implantadas Gigausinas477, planejadas para a região Amazônica para atender 
demandas industriais da transformação dos minerais extraídos naquela região: Tu-
curuí e Kara-karaô478. Evidentemente se tratava também do atendimento residen-
cial, marginal na demanda, mas o essencial era a redução do minério que se trans-
formaria em alumínio em Barcarena, no primeiro caso. 

O rio seguinte era o imenso Rio Madeira, onde o projeto inicial previa a 
construção de cinco (05) usinas, mas que tem sido mantido como três, duas da 
quais – Santo Antônio e Jirau –,  gerariam energia para ser, inicialmente, transfe-

476Ao considerar São Paulo desde o início do século XX, depois da década de quarenta, a indus-
trialização exigiu que se disponibilizasse energia em volumes crescentes. Para tanto, passaram a 
ser construídas UHEs nas bacias do Tietê e do Rio Grande, na divisa com Minas Gerais e Mato 
Grosso, e na bacia do rio Paraná, que se apresentava como potencial para a construção de novas 
usinas, como etapa da chamada “Era desenvolvimentista” nos anos sessenta e setenta. O avanço 
era semelhante aos feitos bandeirantes, considerando os fluxos das conquistas no início do século 
XVIII que se repetiam, portanto, três séculos mais tarde, com a construção de usinas que passaram 
a atender São Paulo em seu processo, não mais de colonização, mas de industrialização e busca de 
hegemonia frente ao Brasil. 
477Usinas que produziam Gigawatts de energia elétrica, cuja pioneira foi Itaipu, no rio Paraná, na 
fronteira Brasil-Paraguai.
478Depois chamada Belo Monte, com algumas alterações. 
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rida para as demandas de São Paulo. Sob a pressão social e atendendo a eficiência 
produtiva, foi possível gerar mais 350 MW aproximadamente para atender Porto 
Velho. Entretanto, mais de 2,8 GW estão sendo despachados para consumo em São 
Paulo da Usina de Santo Antônio. 

A questão que se impõe e se discute é a construção de Gigausinas, que ten-
tam justificar a demanda crescente através de uma espécie de chantagem, relacio-
nada ao desemprego de um contingente populacional barrageiro, como um séquito 
que se desloca com a conclusão das usinas e é apresentado ao governo como uma 
população a ser desempregada, engordando as estatísticas oficiais. Associa-se nessa 
situação o entorno urbano das cidades que são ampliados, como ocorreu duran-
te a construção de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, mesmo alegando baixo 
impacto social. A questão social subjacente cria dificuldades públicas em função 
dos inchaços pelos contingentes barrageiro. Como consequência, sempre previ-
sível pela história, ocorre, depois de grande crescimento, a queda do faturamento 
do comércio e dos serviços, cujo crescimento efêmero no período da construção 
entra em estágio estacionário e pode, em geral, ocorrer a crise. As políticas anticrise 
ou anticíclicas de investimentos estatais, à “la Keynes”, dificilmente alcançam essa 
população que passa a se marginalizar ou migrar.  

Em Rondônia, como nas regiões de colonização recente, a energia era supri-
da nas cidades por geração termelétrica, ou seja, com o aproveitamento de resíduos 
de serrarias ou por motogeradores com combustível Diesel, o que transformava 
esses estados em grandes consumidores de óleo per capita479. Os colonos recebiam 
eletricidade, em parte do dia, sendo a iluminação disponível até as nove ou dez ho-
ras da noite; depois disso, os motogeradores eram desligados. O uso intensivo desse 
equipamento, sem manutenção suficiente, muitas vezes, deixava as residências sem 
luz e energia para os “confortos da eletricidade”. 

Anteriormente, havia subsídios ao uso dos derivados de petróleo, compen-
sados na chamada Conta Consumo de Combustível (CCC)480, que procurava equa-
479Além do consumo de óleo Diesel no processo de produção de eletricidade, ainda havia o consu-
mo do combustível para transporte, em face das grandes distâncias para transportar mercadorias.
480Essa conta foi parcialmente desativada com a implantação do Programa Luz para todos, de 
2014.
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lizar tarifas de energia no país como um todo. Assim, os combustíveis líquidos 
recebiam subsídios no transporte quando se iniciou a colonização e as tarifas eram 
semelhantes entre as regiões das refinarias e as colonizadas. Entretanto, diversas 
fraudes provocaram alterações nessa política de subsídios.

Em Rondônia, devido a sua localização, há intensa insolação permitindo 
que a região receba grandes investimentos na chamada energia alternativa. Desse 
modo, a energia solar pode ser disponibilizada em grandes unidades geradoras para 
o aquecimento de água, e produção de vapor, e pode ser alterativa à geração de 
eletricidade, sem contar os reflorestamentos que podem ser utilizados em regiões 
degradadas pelos garimpos. 

O aproveitamento de resíduos sólidos em cogeração ou queima direta para 
produção de calor permitiria produzir grande volume de energia elétrica, calor e 
vapor, ainda que a legislação deva ser alterada. Atualmente, a coleta seletiva é rea-
lizada com apoio social de catadores, mas a reciclagem, em face da reduzida escala 
de resíduos, como papel, vidros e alguns plásticos, torna-se inviável em função dos 
fretes para aproveitamento desses materiais. 

INFRAESTRUTURA SOCIAL: EDUCAÇÃO, SAÚDE, TECNOLOGIA

As observações que se podem fazer atualmente no Estado de Rondônia de-
correntes da educação e tecnologia demonstram capacidade para grande cresci-
mento do atendimento à população, tão logo se permita avançar mais celeremente 
no projeto que inclui docentes nas estruturas construídas desde 2003 na Univer-
sidade Federal de Rondônia (UNIR) e seus campi, ou no IFRO (Instituto Federal 
de Rondônia) e nas Universidades particulares implantadas no Estado, o que vem 
acontecendo e cuja plenitude não será possível antes de 2023.

A disponibilidade de oito (08) campi da UNIR, para aproximadamente 9.500 
alunos, matriculados todas as áreas de conhecimento, sendo 8.900 alunos de gradu-
ação e 600 nas estruturas de pós-graduação com mestrados e doutorados, permitirá 
uma formação de nível superior, além da estruturação de quadros para a educação, 
direção e tecnologia regional, considerando-se as necessidades do mercado de tra-
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balho público e privado. Destaca-se que os programas de pós-graduação interagem 
fortemente com outras instituições de ensino superior (IES), melhorando a quali-
dade dos egressos, considerando a capacitação e formação dos professores nesses 
programas. É bom lembrar que, sem essa interação, muitos deles deveriam fazê-lo 
em outras regiões e/ou ficariam apenas na perspectiva de graduação, insuficiente 
para a qualificação docentes, pois inclui a pesquisa e as discussões críticas.

O Instituto Federal de Rondônia teve um grande crescimento nestes últimos 
anos, em função dos investimentos realizados pelo governo federal, que possibili-
tou a instalação de novos campi, embora ainda necessite ampliar a capacitação do-
cente, o que vem ocorrendo, e criar a efetiva educação tecnológica, ampliando sua 
visão generalista. Conta com aproximadamente 3.000 alunos, em grande parte de 
nível médio em campus instalados em 5 municípios. 

Há ainda estruturas educacionais privadas atuando em áreas cuja carência 
não está sendo suficientemente suprida pelas escolas públicas. Nessa perspectiva 
está a área de saúde, para a qual o Estado conta com três faculdades particulares, 
além da pública. Duas universidades estão em Porto Velho e uma em Cacoal, no sul 
do Estado. Essas unidades educacionais estão relacionadas aos hospitais e serviços 
de saúde, garantindo o suporte à atividade sanitária, ainda insuficiente em muitas 
regiões.

A EMBRAPA, também implantada no Estado, está envolvida com a pesqui-
sa tecnológica voltada à agropecuária com diversos projetos, especialmente rela-
cionados aos produtos regionais, o que lhe permite contribuir para os avanços em 
tecnologia, como os obtidos na pecuária, ou em produtos da agricultura regional e 
manejo florestal e os produtos extrativistas.  

Há ainda estudos e projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo SEBRAE, 
conforme foi informado pelo diretor dessa instituição em São Paulo, cujo objetivo 
é identificar rotas e mercados de comércio exterior, com vista à colocação dos pro-
dutos a serem comercializados na América Latina, considerando as rotas fluviais 
para as regiões do Peru, Bolívia e Chile.  

Certamente o problema mais grave a ser enfrentado com vista ao desenvol-
vimento seja o saneamento. Esse setor tem sido preterido historicamente, causando 
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moléstias de toda ordem, em região com evidentes endemias tropicais, o que sobre-
carrega o sistema de saúde. Dessa maneira, a qualidade da água e seu escoamento 
para um sistema de esgoto onde seja tratada são desejáveis em qualquer sociedade. 
A situação na Capital talvez seja a mais grave pelas dimensões que tem e pela loca-
lização às margens do Rio Madeira, onde o pouco esgoto canalizado é despejado, 
sendo o restante destinado às fossas que podem contaminar o lençol freático. As-
sim, o saneamento da Capital, mais que outros problemas, destaca-se como questão 
grave a ser resolvida. Os projetos que se elaboraram indicam recursos que viabili-
zariam a implantação de um sistema incompleto ou de incompleta cobertura, aten-
dendo, provavelmente o centro da cidade, mantendo a situação.

É fundamental que os impactos causados sejam amenizados e os impostos 
possibilitados pela UHE sejam destinados ao esgotamento sanitário dos diversos 
distritos, além dos municípios do interior, que necessitam de planos diretores 
de saneamento para a adequação do suprimento da água, do esgotamento e dos 
resíduos sólidos.  
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CAPÍTULO 15
A CONCLUSÃO COMO POSFÁCIO

Este capítulo é menos uma conclusão e mais um epílogo escrito como pos-
fácio que tenta analisar os resultados obtidos neste ensaio.

Quando o concluí, a nota que me encaminhou um dos editores me mostrou 
a necessidade de explicar alguns detalhes deste livro que apresentei como relatório 
à financiadora do projeto. Havia pontos inconsistentes, mas que, ao contrário de 
deixar os resultados sem publicação, me estimularam a novos e outros trabalhos 
que aprofundassem as questões discutidas , por incompletos, omitidos ou insu-
ficientes em relação aos temas propostos que julguei pouco ajustados às minhas 
pretensões, fossem devido ao tempo ou aos recursos disponíveis. Havia pontos a 
explicar e que deveriam ser objeto de apuração e consulta e que necessitavam ser 
apresentados na primeira pessoa do singular, pois era uma análise que fazia, uma 
espécie de autocrítica.

Desse modo, percebi que cada capítulo é uma espécie de ponto de partida 
para mais e novas pesquisas, como geralmente acontece quando se escreve uma 
dissertação ou a tese acadêmica. Este estudo não foi diferente. Cada um dos ca-
pítulos, praticamente, ficou necessitando de reparos, com um grande conjunto de 
informações que justificam novos estudos e ensaios. Me lembrei da frase aprendida 
com meus mestres e repassada aos meus orientando: a melhor tese é a tese pronta!

Ainda que os três primeiros capítulos mereçam atenção, após o terceiro o 
sentimento de incompletude me alcançou, pois os dois primeiros são temas de 
apresentação do livro e do rio e o terceiro, ao discutir a expansão espanhola do 
Oeste para Leste, tem algumas preocupações, como a descoberta de Orellana do rio 
Madeira, de passagem, descrita por Gaspar de Carbajal (2010), cuja interpretação 
de Ari Ott (2002), em sua tese, me fez refletir sobre os resultados dos interesses 
daquele espanhol na Amazônia no século XVI, que normalmente são tratados pelo 
exótico das Amazonas, a descoberta do grande rio pelos europeus, e pouco pelos 
objetivos aos quais se presta este trabalho.
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A expansão portuguesa em face dos meios dos quais dispunha o pequenino 
país sempre me fascinou e certamente a muitos autores. Fosse por minha origem, 
fosse pelos mistérios que contém a discussão da construção da modernidade na 
perspectiva da formação do Estado português, pela diversidade de temas que se 
apresenta na questão – as finanças portuguesas desde a Idade Média, que remetem 
às suas origens, os Templários, os Judeus e finalmente a organização do padroa-
do – tal expansão traz uma grande fascinação para quem estuda história. Assim, a 
estruturação do padroado, e sua rocambolesca história de criação481, a meu juízo, 
acaba permitindo que as organizações militares-religiosas sejam substituídas nas 
conquistas portuguesas da América e da Ásia por Jesuítas, Dominicanos, submeti-
dos ao padroado régio. Portanto, a temática é vasta, e muito instigante. Exige de-
dicação e compromisso, justificando a extensão que tomou o quarto capítulo, mas 
principalmente tempo, que já não me é tão disponível. 

O quinto capítulo, que discute o século XVII, com suas especificidades na 
expansão do padroado pela Amazônia, inclui a legislação provocada pelo padre An-
tônio Vieira e sua crítica aos colonos e necessita ir além da análise essencial dos ser-
mões organizada por Bosi (1996), aprofundando nas cartas as questões históricas 
das quais Vieira é protagonista nas missões e aldeamentos em que trabalha, e depois 
na corte. Evidentemente, o aprofundamento da questão judaica é uma necessidade 
na história dos bandeirantes e suas diversas faces na abertura do Sertão, depois do 
chamado ciclo do açúcar, do qual também são os judeus os seminais investidores.

 O capítulo sexto, motivo seminal deste projeto, que pretendia apenas co-
nhecer os rios da Amazônia na sua porção sul, necessita de ser mais bem contextu-
alizado, considerando os rios além do Madeira e seus formadores, como o Tapajós, 
o Xingu, o Tocantins, o Araguaia, enfim os caminhos das Monções do Norte e suas 
ligações feitas nos séculos XVII e XVIII conforme lembrava Amaral Lapa (1973). 

No sétimo, o foco são as pioneiras vilas onde se fixaram, apesar das dificulda-
des com índios, clima e processos de produção em suas etapas – coleta, transporte, 
distribuição e consumo –, os colonos e os nativos índios, com suas idiossincrasias. 

481A história da relação entre Júlio III e D. João III e a doação de um imenso brilhante são um pri-
mor de conto de aventura a ser elucidado a partir de documentos e fontes.
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Evidentemente, há falha de informações e a pesquisa de campo remeteria às áreas 
alagadas, como Balsemão, ou à localização de São Miguel, que a literatura histórica 
apenas refere, sem se aprofundar, mas cujos documentos exigem buscas pormeno-
rizadas nos arquivos da Biblioteca Nacional ou em Portugal. 

Quando já concluíamos as pesquisas da região, nos deparamos com as dis-
cussões afeitas às questões diplomáticas, principalmente relacionadas ao Tratado 
de Roboré. Entendemos que seria desonesto não trazer essa notícia, e inexplicável 
não considerar essas relações quando ocorreu o seminário na FIESP e o Sebrae 
anunciou os estudos sobre a integração. Assim, a integração latino-americana é um 
tema candente e necessário para se discutir não apenas o mercado de energia, mas, 
principalmente, para discutir a alocação de mercadorias nos países limítrofes, como 
Peru e Bolívia, ou Chile e Colômbia. Trata-se de uma dinâmica diferente daquela 
praticada pelos estados do sul, concentrados na região do Prata. Portanto, no capí-
tulo oito, discute-se, além das negociações convencionais que abriram a Amazônia 
aos portugueses. Também aquele capítulo necessita ser aprofundado em estudos 
próprios, em textos que tratem sobre a integração latino-americana, no Itamaraty 
ou na Bolívia, e é parte deste livro, tal a sua importância.  

Em povoações, missões e vilas do Madeira, no capítulo nove, adentra-se na 
questão da colonização. Nele se retomam as relações difíceis entre índios e colonos, 
mas também as questões dos condicionantes do clima, da vegetação com vista à 
implantação de uma “civilização” ocidental, capitalista, considerando-se a ocupa-
ção que se fazia desde o século XVI e onde se constituía uma região periférica, mas 
estratégica em relação aos novos valores que se criavam no Ocidente. Certamente, 
como no capítulo relacionado à Urbanização, houve limites impostos pelo tempo, 
o método e as informações disponíveis.

Quando iniciei o estudo, conhecia a questão do aviamento, tratada no capí-
tulo 10, considerando o excelente trabalho de Roberto Santos (1980) publicado nos 
anos oitenta, assim como a tese do professor Cano (1971) justificando as razões 
das “Raízes” da região industrial em São Paulo. Mas, foi no trabalho de Euclides da 
Cunha (2006) e na Selva, de Ferreira de Castro (1991) que encontrei maior detalha-
mento, tão necessário quando se trata de entender detalhes de um processo com a 
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natureza daquele praticado na Amazônia no início do século XX. Devo dizer que 
é pouco diante da imensidão de informações que nos legaram aquele período e os 
autores que trabalharam, principalmente, acadêmicos que tiveram tese e dissertação 
com essa temática. O resultado do capítulo não foi satisfatório quando comparado 
às descrições do ambiente e do processo de trabalho desenvolvido por Ferreira 
de Castro. Mas que pretensão a minha, meu caro leitor! As licenças que tinha o 
autor no romance não exigiam fontes ou detalhes acadêmicos, mas, os processos 
de Cunha, contemporâneo daquele, são tão ricos e precisos que certamente uma 
comparação será necessário que se faça. 

O capítulo 11, no qual discuto a modernidade das grandes obras no início 
do século XX, a Linha Telegráfica Cuiabá - Manaus e a construção da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré, foi provocado primeiro pelo cronograma e depois pelas 
publicações que explicam aquelas modernidades. Talvez o texto seja o mais tra-
balhado, pois implica a leitura de diferentes intelectuais cuja reflexão nos deixa 
surpresos com os resultados enterrados na dialética que se contextualiza da mo-
dernidade, evidente nos novos meios de transporte e comunicação. Talvez nesse 
capítulo faltem algumas leituras e reflexões, com base em antropólogos, como de 
Levis-Strauss e seus Tristes Trópicos. Mas, é necessário lembrar que, quando havia 
concluído a pesquisa, surgiu a realidade do vapor Satélite do Loide Brasileiro e sua 
carga que trazia do Rio de Janeiro degredados da Revolta da Chibata, incorporados 
como trabalhadores das Linhas telegráficas, sem qualquer citação de Rondon em 
seu relatório. O que mais teria omitido Rondon em seu relatório? O que incorporar 
em uma questão polêmica e incensada como a construção “hercúlea de Rondon”? 

Os capítulos doze e treze discutem a colonização recente e vigente, respecti-
vamente, processos que me remeteram a comparar com a realidade que se vive em 
Rondônia na atualidade. Me surpreendi, positivamente, com os estudos de Valdir 
Souza (2002, 2011), cujas discussões sobre o período das décadas iniciais da coloni-
zação da Estrada de Ferro sob a intervenção do pioneiro governador do Território 
explicam muito do Território do Guaporé e de Rondônia. Gostaria de ter tido mais 
tempo para reler com vagar, e principalmente conversar com aquele autor, pois 
daqueles estudos devem ter ficado algumas questões pendentes.
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Mas, afinal, o tempo todo me queixo de tempo e o leitor pode se perguntar 
por que diabos não o usei adequadamente. Algumas questões práticas estavam na 
raiz dessa questão. O Programa que me permitiu fazer esta pesquisa (PVS) reco-
mendava o trabalho no ensino de pós-graduação, o que foi feito por dois anos, em 
seis turmas e quatro temas diferentes, apesar de correlatos ao Desenvolvimento. 
Isso me tomou tempo. Associou-se a isso a difícil liberação de recursos de custeio 
do projeto, que me permitiriam um maior tempo em pesquisa de campo, o que 
ocorreu um ano após ter sido iniciado o mesmo. Além disso, alguns problemas de 
saúde me fizeram pensar em abandoná-lo. 

Finalmente, mas não menos importante, existe a questão sempre preocupan-
te com rubricas e recursos suficientes para publicar a pesquisa, cujo resultado está 
agora sendo publicado.

Hoje posso dizer que conheço Rondônia, e escrevo isso na primeira pessoa! 

Talvez não conheça todo o espaço físico, pois o projeto a que me propus 
trata do rio Madeira que, como o Nilo, é a dádiva dada a Rondônia e por isso talvez 
conheça sua alma e as questões atinentes a ele, e quem sabe, um pouco dos seus 
segredos, devido aos estudos que fiz como a vilas e povoações que desapareceram 
submersas nos novos lagos que se geraram com as modernidades das UHE. 

Ao concluir esta pesquisa, houve muito do sentimento de quem ali viveu e 
ali criou o compromisso, de quem ajudou a construir, apego com os que vivem ou 
viveram no Estado de Rondônia, mais propriamente em Porto Velho, onde me fixei 
por dois anos, e mais especificamente com a UNIR que conheci UNIRON, onde 
iniciei meus trabalhos quando participei de bancas de seleção de docentes, depois 
como avaliador de projetos de pesquisa, como professor em sala de aula e seminá-
rios e por fim como pesquisador visitante da FAPERO.

Conheci nas idas e vindas desde o pitoresco ao dramático, desde quando se 
viajava nas companhias Vasp e Varig, empresas aéreas atualmente extintas e subs-
tituídas pelas asas da Embraer da Azul, sem escala em Brasília... da LATAM, que 
foi TAM e que ficou com as linhas da Varig e da GOL que me fizeram esperar por 
horas em Brasília para chegar a Porto Velho na primeira ida para este trabalho. 
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A primeira vez que cheguei a Porto Velho, nos anos oitenta, o que cha-
mam atualmente câmpus da Universidade era uma referência longínqua, apenas 
em construção, que foi apresentada pela pró-reitora da época. O funcionamento 
da Universidade se dava no antigo prédio simbólico, e atual Reitoria, construído 
para ser o Hotel Porto Velho, uma espécie de Grande Hotel local, de onde se viam 
os barracões da estrada de ferro482. Esse hotel, no centro da cidade, demorou anos 
sendo construído, desde o final dos anos quarenta, até ser inaugurado em 1953, 
com o estilo dos anos 40.  

Minha vinda estava relacionada ao convite para participar das bancas de con-
curso para selecionar professores de Economia. Na época havia uma mudança nos 
currículos dos cursos de Economia que passavam a ser oferecidos com base em 
autores e não mais em temas, considerando as mudanças definidas pelo Conselho 
Federal de Economia, em 1985. Os candidatos mais jovens foram aprovados, mas 
me deixou perplexo e reflexivo a situação da professora de meia idade que não teve 
nota suficiente e foi desclassificada. A vergonha realçou seu choro, pensando em 
como se explicar aos seus alunos, ex-alunos e demais pessoas da sociedade local, 
que ajudou a construir aquela escola, onde sempre se dedicara àquele afazer docen-
te, naquela ainda pequena cidade, cuja marca eram o calor e a poeira das avenidas 
imensas, sem asfalto.

Notei, nos períodos de intervalo da seleção, que as salas de aula do velho 
prédio eram sujas e mal iluminadas e que havia alunos estudando naquele calor 
infernal, onde uns ventiladores barulhentos compunham um cenário dos filmes de 
tom noir (Casablanca, eu acho...) no qual o prédio era o principal cenário. 

Havia poucos lugares onde se comiam os imensos tambaquis, assados na 
folha de bananeira... Mas, naquela oportunidade, com outros professores, nos leva-
ram à beira do rio Madeira depois do dia de trabalho. Íamos saborear a iguaria can-
tada e decantada. Era um local suspenso em estruturas apoiadas em jiraus fincados 
na margem do rio. Mas o sabor era ótimo. Houve outras idas e outras bancas. Numa 
dessas vezes, nos ofereceram cupuaçu como sobremesa na forma de sorvete, uma 
482Lembro-me daquela visão atraindo meu colega, como se fosse um canto de sereia, que certa-
mente tinha em mente discutir o tema de sua Tese apresentada muitos anos depois: “Esperando o 
trem”.
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delícia saborosíssima. Tão encantados ficamos, eu e o outro colega, que pedimos a 
fruta para trazer de volta e que a fiscalização da CEPLAC confiscou, em função da 
praga da “vassoura de bruxa”, que poderia se alastrar.

Não é o que ocorre na atualidade. Há uma cidade dinâmica com extensas 
avenidas, nos bairros onde se tem excelentes residências construídas, com bons 
supermercados, farmácias, shopping center, similares a outros locais em outras regiões 
do Brasil, onde estão as praças de alimentação, grifes e cinemas... 

Curioso é perceber o contraste com outras cidades da Amazônia, mais anti-
gas: há pouca ou nenhuma arborização nas avenidas, mas elas estão lá, nas calçadas, 
umas mais antigas que outras quando se chega mais próximo ao centro.

Me impressionava a avenida Sete de Setembro nos anos oitenta. Era longa e 
poeirenta e dava aspecto de sujeira à cidade. Lembrava, como alguém me disse, um 
ar de Cuiabá trinta ou quarenta anos antes. Atualmente essa via está asfaltada, com 
largas calçadas que lhe dão um aspecto de dinâmica comercial, certamente onde 
se abastece a população em busca de lojas tradicionais. Nas outras, paralelas com 
dimensões similares de via de rolamento e calçadas, o aspecto é mais moderno. Es-
sas avenidas, todas com aspecto parecido, chegam à avenida que liga ao Aeroporto, 
portanto, fazem a ligação entre o centro da cidade e o aeroporto, onde está uma 
imensa avenida (Jorge Teixeira), que liga a BR-364 ao porto e ao aeroporto, por 
onde trafegam automóveis e caminhões carregados de soja. É naquela avenida que 
se praticam as caminhadas e onde foi colocada uma locomotiva em homenagem à 
estrada de ferro.   

Quando passei a trabalhar neste projeto, conheci alguns locais onde o tam-
baqui era menor, e o sorvete de cupuaçu mais raro que o da beira do Madeira ou 
das sorveterias típicas de então, nos anos oitenta. Mas, o ambiente dos restaurantes 
e lanchonetes não fica nada a dever aos das regiões hegemônicas: bom talher, boa 
louça, toalhas limpas, vistas agradáveis e preços sensatos... 

Aprendi a gostar de Porto Velho e das cidades por onde passei. Não conheci 
todas, mas tinham um ar de novo, com juventude que as Universidades vêm con-
duzindo, nos câmpus da UNIR e do IFRO, onde se junta essa juventude com o 
empreendedorismo capaz de criar uma região finalmente desenvolvida.
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