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RESUMO 

 

Este trabalho revela a dinâmica da construção de identidades políticas na cidade de Boa Vista 

- Roraima entre as décadas de 1970 e 1980, tomando como referência de observação o 

deslocamento das identidades tradicionais pensadas na perspectiva de “cultura política” para a 

“política de identidade”, esta mais associada aos movimentos de minorias, tendo como forte 

representante local o movimento indígena, iniciado nesse período. Seu centro de atenção está 

na posição ocupada nesse processo pelas “pessoas comuns”. Adota como fonte de pesquisa 

uma documentação variada: obras de memorialistas, relatos de visitantes e executivos, jornais 

– oficial, comerciais e alternativos –, monumentos, entrevistas individuais e documentos de 

diversas origens. Observa que o período se mostrava adverso à invenção de identidades, como 

de “boa-vistense”, de “roraimense”, atividades que em alguns aspectos rivalizavam com a 

identidade nacional, fortalecida com a implantação do Território Federal de Roraima, assim 

como sofria também influência de movimentos de origem externa que se apresentavam com 

força na cidade, como a Teologia da Libertação e o ambientalista. 

 

Palavras-chave: memória, identidade, “pessoas comuns”. 
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ABSTRACT 

 

This paper reveals the dynamic of the construction of political identities in the city of Boa 

Vista, Roraima between the 1970s and 1980s. Having the displacement of traditional 

identities as an observation reference thought from the “political culture” perspective, for the 

“political identity”, more associated with minorities movements that had the indigenous 

movement, which begins during this period, as a strong local representative. Its focus is in the 

position occupied by “ordinary people” in this process. It has a wide range of documentations 

as research source: works by memorialists; reports from visitors and executives; official, 

commercial and alternative newspapers; monuments; individual interviews and; documents 

from several sources. This paper observes that the period showed to be adverse to the identity 

inventions such as: “boa-vistense”, “roraimense”, activities which, in some aspects, competed 

against the national identity strengthened with the implantation of the Federal Territory of 

Roraima, as well as it was also under the influence of movements originating from abroad 

which presented itself strongly in the city, such as the Liberation Theology and the 

environmentalist movement.  

 

Key-words: memory, identity, “ordinary people”. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em termos globais, o século XX foi considerado o “século da urbanização”
1
, pois se 

tratou do período em que a população mundial passou a viver essencialmente em centros 

urbanos, rompendo com toda uma história humana dedicada, mais especificamente, às 

atividades agrícolas. No Brasil, entre os estudiosos das cidades brasileiras, o tema urbano era 

objeto de pesquisa de geógrafos, arquitetos, urbanistas, sociólogos, economistas e só mais 

recentemente de antropólogos e historiadores, ainda que na década de 1980 só uma área 

temática específica sobre a cidade houvesse ganhado definição precisa enquanto linha de 

pesquisa no país.
2
 A inserção dos historiadores brasileiros nesse campo parece já surgir 

revelando as condições de vida das populações pobres das grandes cidades.
3
 

Na historiografia se observa a importância de autores como Michel Foucault e 

Walter Benjamin para esses pesquisadores. O primeiro por introduzir nas pesquisas a 

dimensão produtiva do poder, que levou a disciplina industrial elaborada por Marx a ganhar 

uma nova leitura, que, por sua vez, ressaltava a sua forma insidiosa pelo fato de ser imersa no 

silêncio, na domesticação dos corpos e mentes por meio de mecanismos menos explícitos em 

sua faceta violenta. Enquanto o segundo “ofereceu a possibilidade de se ler a cidade dentro do 

seu próprio tempo e ritmo: a velocidade acelerada e a simultaneidade”. Nesse sentido, a 

percepção da vida urbana deixou de estar apenas na oposição à vida campestre para ganhar 

uma lógica própria, que era voraz, criativa, anônima, niveladora.
4
 

Dessa forma, a ideia de que existem várias possibilidades de se descrever uma 

mesma cidade ganhou compreensão.
5
 Pensando a cidade como escrita, se afirmava

6
 que o 

habitar ganhava outra dimensão inteiramente nova, pois era fixada em uma memória que, 

diferentemente da lembrança, não se dissipava com a morte. Essa memória não estava 

somente nos textos que a cidade produzia e continha, como documentos, ordens, inventários, 

                                                 
1
 BARROS, José D‟Assunção. Cidade e História. Petrópolis: Vozes, 2007, p.07. 

2
 BRESCIANNI, Maria Stella M. História e historiografia das cidades, um percurso. In: FREITAS, Marcos 

Cezar (Org.). Historiografia Brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2003, p.243. 
3
 Um dos primeiros livros publicado nessa linha, “Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza”, de 

Maria Stella M. Brescianni, revelava essa condição no momento em que a industrialização tinha acabado de se 

instalar. 
4
 BRESCIANNI, op. cit., p.243-246.  

5
 DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos, e outros episódios da história cultural francesa. Rio de 

Janeiro: Graal, 1986. 
6
 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
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mas a própria arquitetura urbana também cumpria essa função: “O desenho das ruas e das 

casas, das praças e dos templos, além de conter a experiência daqueles que os construíram, 

denota o seu mundo.”
7
 

Quanto ao seu aspecto político, por menor que fosse a cidade, havia sempre a 

presença do coletivo e de sua gestão, visto que existia pelo menos uma calçada, uma praça 

que era de todos e não era de ninguém, existia o lixo, que não podia ser acumulado nas ruas 

nem ser apenas enterrado no quintal. Dessa maneira, ser habitante da cidade significava, de 

alguma forma, participar da vida pública.
8
 

Por outro lado, a descoberta do político no âmbito do cotidiano foi observada como a 

influência mais marcante para o seu estudo, “o que levou a um questionamento sobre as 

transformações da sociedade, o funcionamento da família, o papel da disciplina e das 

mulheres, o significado dos fatos e gestos cotidianos”. Observou-se ainda que isso estava “[...] 

vinculado a uma redefinição do político, frente ao deslocamento do campo do poder das 

instituições públicas e do Estado para a esfera do privado e do cotidiano, com uma politização 

do dia-a-dia”
9
. 

Nesse sentido, pensar a organização política a partir da vida cotidiana das cidades se 

ofereceu como campo privilegiado, que, incorporado nas últimas décadas a práticas 

historiográficas, permitiu a realização desta pesquisa, em que se busca refletir sobre a posição 

ocupada pelas “pessoas comuns” nas relações de poder na cidade de Boa Vista nas décadas de 

1970 e 1980. 

No que diz respeito às condições que permitiram a realização deste trabalho, ao 

desembarcar na cidade de Boa Vista nos últimos dias dos anos de 1990, observou-se que o 

principal assunto em pauta na cidade era o garimpo e sua implicação nas problemáticas 

relacionadas aos povos indígenas e ao meio ambiente. A celeuma em torno desse tema 

deixava um aspecto de tensão visível entre os moradores da cidade. Era possível encontrar 

uma passeata a favor dos direitos indígenas, do movimento ecológico, da preservação da 

natureza e outra a favor da abertura de garimpos, dos garimpeiros, dos fazendeiros e outros 

agentes relacionados a esta última atividade, rivalizando com a anterior. Os ânimos eram 

acirrados, havia controvérsias sobre o assunto entre os próprios colegas do meio acadêmico. A 

                                                 
7
 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1995, p.16-17.  

8
 Ibidem, p.20. 

9
 MATOS, Maria Izilda Santos de. Cotidiano e cultura: história, cidade e trabalho. Bauru: EDUSC, 2002, p.22. 
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situação era tal que um desatencioso corria o risco de entrar em um movimento contrário aos 

seus próprios desejos pessoais. 

Em voo comercial da Varig, no trecho Manaus - Boa Vista, era possível ver pessoas 

de aparência modesta portando sacos em lugar de malas, o que denunciava a presença de 

garimpeiros na aeronave. Em Boa Vista, a relação com esse grupo de pessoas era, por um 

lado, desejada, mais especificamente, por aquelas pessoas que pretendiam, de alguma forma, 

lucrar com a liberação dos garimpos – desde pessoas humildes, que sonhavam encontrar 

algum ouro, até donos de garimpos, de maquinários e de aviões empregados na exploração do 

ouro, e mesmo empresários e lideranças políticas locais, visto que muitos ambicionavam tirar 

proveito econômico e político dessa atividade. Por outro lado, a massa de garimpeiros pobres 

era rejeitada: por sujar as ruas, ocupar espaços de forma inadequada, colocando a cidade em 

desalinho, como também pelo fato de sua presença trazer ameaça de violência, aumento do 

custo de vida, além de degradar o meio ambiente e causar problemas junto às populações 

indígenas no interior do Território. 

A curiosidade estimulada por essas circunstâncias levou a se pesquisar os jornais 

arquivados na Biblioteca Pública do Território de Roraima, na tentativa de compreender a 

forma como as questões relacionadas ao garimpo e aos povos indígenas eram abordadas. Nas 

notícias do dia a dia os jornais relatavam a decisão do Governo Federal, presidente Collor de 

Mello, de mandar dinamitar pistas de pouso e retirar garimpeiros de áreas indígenas; faziam-

se críticas aos padres locais, à CNBB, aos ambientalistas; e falava-se em internacionalização 

da Amazônia. 

Muitas lojas no centro da cidade apresentavam fachadas ligadas ao garimpo: 

anunciando a venda de material, a compra de ouro, voos de táxi aéreo para garimpos. A Rádio 

Difusora de Roraima, órgão do Governo do Território, fazia comunicações ligando 

garimpeiros, familiares e amigos, que enviavam e recebiam mensagens: a esposa que pedia 

ouro ao marido para a compra de remédio, visto que um membro da família estava doente, ou 

simplesmente para a compra de víveres que estavam acabando; outro pedia que o esperassem 

em determinado lugar e hora ou, simplesmente, comunicava que estava tudo bem. Os 

anúncios eram os mais diversos. 
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De um lado, estavam todas essas questões somando-se à presença dos povos 

indígenas, que chamavam atenção e colocavam o desafio de se encontrar outra forma de 

concebê-los, visto que suas lideranças na cidade, se apresentando como sujeitos de 

pensamento e ação, reivindicavam direitos, como a delimitação de seus territórios no interior 

e a saída dos invasores. Por outro lado, a cidade de Boa Vista era um mundo inteiramente 

novo, com suas avenidas largas que apontavam para a perspectiva de uma grande cidade; 

entretanto, havia muitas casas de madeira e moradores criando porcos e galinhas em seus 

quintais em casas que se situavam em área central da cidade. 

Coisas exóticas aconteciam, como entrar em um pequeno comércio na esquina da rua 

e presenciar duas pessoas conversando, uma chamando a outra de senador, coisa quase 

inacreditável para quem vinha de outro contexto social. Tratava-se de um mundo inteiramente 

novo, estava em meio a pessoas vindas dos mais diversos lugares, e muita coisa precisava de 

explicação. Era necessário dar um sentido a tudo isso, inclusive à própria cidade de Boa Vista. 

No campo acadêmico, discussões sobre textos como “A formação da classe operária 

inglesa”
10

 e “Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII”
11

, entre outros, 

juntamente com o contato com professores e textos ligados à História Oral e Memória, 

fizeram as trajetórias de vida ganhar expressão e mostrarem-se como possibilidade de acesso 

à história das pessoas comuns. A leitura de textos sobre a circularidade entre a cultura da elite 

e a cultura popular abria a visão das fronteiras culturais entre esses dois universos.
12

 

Posteriormente, textos de Michel Foucault, Michel de Certeau e Roger Chartier se 

apresentaram como ferramentas teórico-metodológicas para a compreensão das práticas e 

representações que podiam ser utilizadas para se pensar o cotidiano. De forma geral, o contato 

com a História Cultural, propondo novos objetos e formas de abordagem, conjunto do qual se 

destacou a renovada história política, preocupada com a relação entre política e cultura, 

levando a se pensar em termos de culturas políticas e identidades políticas, dava espaço para 

se refletir acerca das memórias das pessoas comuns enquanto sonhos de projetos de vida. 

                                                 
10

 THOMPSON, E. P. A formação da Classe operária Inglesa. Vols. I - A árvore da liberdade, II - A maldição 

de Adão e III - A força dos trabalhadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
11

 MELLO E SOUZA, Laura de. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1986. 
12

 Foram simbólicos os livros e autores: BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na idade média e no 

renascimento: o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec; Brasília: Universidade de Brasília, 1993. 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993. BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 
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Somando-se a isso, textos sobre a cidade abriam caminho para pensá-la enquanto 

construção e apropriação de seus espaços pelos mais diferentes atores sociais. Em suma, tudo 

isso tornou possível a realização desta pesquisa, e ganhou força com as discussões em sala de 

aula sobre os Estudos Pós-Coloniais no decorrer do Curso no Programa de Pós-Graduação em 

História Social da PUC-SP, curso ao qual a pesquisa está integrada. A identificação entre 

esses estudos e esta pesquisa encontra-se nos sujeitos sociais destacados – indígenas, 

mulheres e negros – e na resistência ao projeto de ocidentalização do mundo que a produção 

de novas identidades coletivas provocadas por esses atores sociais implica. 

Dessa forma, “Entre cultura política, memórias e política de identidade: sujeitos 

históricos em ação – Boa Vista - Roraima (1970-1980)” é uma pesquisa que procura 

relacionar o processo de modernização da cidade de Boa Vista com as práticas políticas de 

diferentes grupos sociais que compuseram a sua população nesse período. Tem por objetivo 

estudar as mudanças ocorridas nas relações de poder na cidade, buscando compreender a 

inserção de novos atores no seu cotidiano, bem como a participação desses indivíduos nas 

relações de poder vivenciadas então. 

Como já foi explicitado, o referencial a guiar a pesquisa é a busca pela posição das 

“pessoas comuns” nas relações de poder. Sujeito a que este trabalho está inteiramente 

dedicado, “sujeito” aqui compreendido nas mais variadas matizes que o termo pode comportar 

na língua portuguesa, com toda a sua contradição. Por um lado, o que se sujeitou ao poder do 

mais forte; dominado, escravo, súdito, submisso; que se sujeita facilmente à vontade de 

outrem; obediente; que não tem ação própria. Por outro lado, o que pode dar lugar, ocasião ou 

ensejo a alguma coisa; que é de natureza a produzir certos efeitos. Pensando gramaticalmente, 

é o ser ao qual se atribui um predicado; na filosofia, o ser que conhece; e no campo jurídico, a 

pessoa titular ou capaz de exercer um direito.
13

 

Trata-se, portanto, de um sujeito de estudo de difícil qualificação. A “pessoa comum” 

pode ser identificada ao “homem ordinário”
14

, homem comum, homem cotidano pensado por 

Michel de Certeau. Relacionado a usuário, a consumidor, a dominado, perdido pelo mundo 

desordenado das massas e desgarrado das multidões revolucionárias, era valorizado por esse 

autor pelas suas ações de burla. Podendo ser caracterizado ainda como o indivíduo sem 
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distinção, muitas vezes em oposição aos ricos, às autoridades, ao intelectual, ao mérito, à 

importância do título como qualificação nas relações sociais. 

Entendendo que a ação das “pessoas comuns” “articula conflitos e volta e meia 

legitima, desloca ou controla a razão do mais forte”
15

, apostar no seu potencial colocou como 

desafio para esta tese procurar ganhos em suas ações com algum grau de estabilidade, ou seja, 

tomar a “tática”, prática por excelência desses indivíduos, conforme Certeau, procurando na 

sua produção algo mais estável e de efeito claro e duradouro no conjunto da sociedade em que 

se realiza. Tomado dessa forma, esse conceito tanto comporta as pessoas que estiveram ao 

longo da história submetidas aos desejos de outras, como abre possibilidade para mostrar o 

potencial desses sujeitos históricos, reapresentando-os enquanto pessoas de ação, o que 

permite pensar cada um enquanto ser de experiência própria, capaz de agir e reagir na 

produção de um contexto social. 

Imagina-se que isso se tornou mais significativo a partir das últimas décadas do 

século XX, quando uma inquietação tomou conta do mundo e a emergência de novos 

movimentos sociais impôs repensar a concepção tradicional de política. Assim, levou a se 

considerar a possibilidade de construção de mundos alternativos com noções específicas de 

felicidade, o que se expressou em movimentos como o feminista, negro, homossexual, 

indígena, considerados “movimentos de minorias políticas”, que, ao entrarem em cena, 

colocaram no campo político novos atores, ocupando espaço até então silenciado.  

Como se pode perceber, trata-se de uma história recente, mas, como Hobsbawn 

lembrava, “toda história é história contemporânea disfarçada”
16

. Nesta pesquisa, além de se 

trabalhar com um período recentemente passado, a análise das alterações nele ocorridas são 

tomadas para se pensar as mudanças que estão se processando no momento presente. Dessa 

forma, foram indagações colocadas pelas problemáticas vividas nos dias atuais que levaram a 

se recuar um pouco no tempo para pensar como elas estavam se gestando na década de 80. 

Trata-se, portanto, de uma história deliberadamente do tempo presente, cuja preocupação 

central é compreender como as mudanças que o mundo vive hoje estavam se materializando 

na sociedade boa-vistense naquela época. 
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Acredita-se que essa ação, aplicada a uma cidade como Boa Vista, localizada nas 

últimas fronteiras da Amazônia brasileira, permite pensar como atualmente o mundo como 

um todo vem ganhando uma ordem global quase que automática e, nesse processo, como os 

indivíduos são levados a abandonar hábitos e a ganhar novos. E, ainda, como são forçados a 

perder privilégios para que a sociedade se torne mais democrática. Nesse exercício, cidade, 

estradas, monumentos, instituições, práticas sociais e discursos os mais diversos se 

transformam em objetos de um trabalho hermenêutico. 

Ao procurar delinear um quadro teórico que permitisse analisar de forma satisfatória 

as problemáticas levantadas por esta pesquisa, começou-se imaginando dois limites: de um 

lado Michel Foucault e as matrizes produtoras de disciplina que norteiam sua concepção de 

poder
17

; de outro lado, Michel de Certeau
18

 e as táticas da antidisciplina que se encontram em 

um poder tecido ponto a ponto na vida cotidiana. Como se sabe, não existe na concepção de 

poder em Foucault um centro produtor, ou seja, uma natureza ou essência em si, mas formas 

heterogêneas em constante processo de transformação. Entretanto, é um poder disciplinador, 

mesmo pulverizado em vários campos.  

Esse aspecto de seu trabalho foi criticado ao se argumentar que ele permaneceu preso 

aos aparelhos que exercem o poder, “instituições localizáveis, expansionistas, repressivas e 

legais”
19

. Levados em consideração esses argumentos, ficava reservada às “pessoas comuns” 

a posição de consumidores passivos de uma ordem que, mesmo não havendo uma pessoa ou 

grupo na posição de comando, não evitava que essas estivessem presas às redes do poder. 

Ao tomar como referência esse aspecto do trabalho de Foucault, no instante em que 

se tenciona analisar as relações de poder na cidade de Boa Vista, o presente estudo o faz 

pensando em propostas que, procurando contribuir para o debate que tem como desafio 

compreender a metrópole na atualidade, propõem a diferenciação entre “cidade” e “urbano”, 

ao sugerir pensar este último termo enquanto “reprodução da vida em todas as dimensões” e, 

portanto, associado a uma “ordem distante”
20

, pois se vivia “num momento em que a 
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sociedade urbana se constitui a partir da generalização do processo de urbanização no 

mundo”
21

. 

Nessa perspectiva, o processo de urbanização não se reduzia apenas aos limites da 

cidade, mas surgia como proposta para a sociedade mundial como um todo. Isso apontava na 

direção de um poder disciplinar irradiador das práticas urbanas a serem consumidas pelas 

cidades. O que levou a se associá-lo ao pensamento de Foucault, enquanto proposta de uma 

“ordem distante”, que indicava a generalização da urbanização e a formação de uma 

sociedade urbana como possibilidade. Quanto ao termo “cidade”, era sugerido pensá-lo 

enquanto “ordem próxima”, o que levou a associá-lo aqui ao pensamento de Michel de 

Certeau, visto que permitiria a aproximação com o plano do lugar, do vivido. 

A partir desses referenciais, procura-se compreender como os agentes sociais 

assimilavam em seu cotidiano as concepções e formas de vida que emanavam de uma força 

distante e, dessa forma, perceber o grau de aceitação e resistência na interação entre valores 

locais e universais.  

Foucault e Certeau trabalham a relação de poder tomando o cotidiano como seu lugar 

de produção e alimentação. Talvez se esteja trabalhando exatamente no ponto de fusão desses 

dois pensamentos. Colocar um na presença do outro, nessa circunstância, permite pensar com 

mais propriedade o indivíduo como alguém, de um lado, preso às regras do jogo da vida em 

sociedade exercido no cotidiano, mas, do outro, com capacidade criativa, o que permitia a 

burla, a indisciplina. Pois, de acordo com o segundo autor, a uma produção racionalizada e 

expansionista correspondia outra produção astuciosa, silenciosa, quase invisível, que, apesar 

de não trabalhar em uma unidade, estava presente em toda parte, revelando-se nas maneiras 

de empregar os produtos que lhe eram impostos por uma ordem dominante. Para a análise 

dessa situação era sugerida a utilização dos conceitos de “estratégia” e “tática”.
22

 

Entretanto, dois outros conceitos interessam mais diretamente a este texto: “lugar” e 

“espaço”. Pois “Os relatos cotidianos contam aquilo que, apesar de tudo, se pode aí fabricar e 

fazer. São feituras de espaços. Operações sobre lugares, os relatos exercem também o papel 

cotidiano de uma instância móvel e magistral em matéria de demarcação”
23

. Pensado assim, 
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os relatos compreendiam sínteses espaciais das estruturas narrativas que produziam geografias 

de ações e derivavam para lugares comuns de uma ordem. Elas não constituíam apenas um 

“suplemento” aos enunciados pedestres e às retóricas caminhatórias. Não deslocam e 

transportam apenas para o campo da linguagem, mas, na realidade, organizam as caminhadas, 

fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a executam.
24

 

Visto assim, o lugar “Implica uma indicação de estabilidade”, uma vez que “Um 

lugar é uma ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações de 

coexistência. Aí se acha, portanto, excluída a possibilidade para duas coisas ocuparem o 

mesmo lugar”
25

. Portanto, existe uma lei do próprio lugar, em que os elementos nele 

considerados se acham distribuídos de forma coerente, cada um situado numa posição 

específica. 

Nessa concepção, existe espaço sempre que se levam em conta vetores de direção, 

quantidades de velocidade e a variável de tempo. E, definindo, “Espaço é o efeito produzido 

pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em 

unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais”
26

. Levar isso 

em consideração é pensar na configuração de espaço que depende da “ordem de lugar” 

viabilizada nas práticas cotidianas, ou seja, só a partir da compreensão dessa ordem se pode 

refletir sobre a espacialidade que ela pode viabilizar. Tomar os discursos nessa perspectiva é 

pensar também no leitor enquanto produtor, entendendo que, quando as pessoas fazem suas 

observações sobre a cidade, por exemplo, elas estão produzindo textos singulares que 

carregam suas visões de mundo. 

No correr deste trabalho, as “ordens de lugar” analisadas serão reveladas no conceito 

de “identidade”, que tem como elemento essencial a “memória”, esta enquanto marcas da 

presença de um passado que se deseja conservar. Portanto, são dois outros conceitos que se 

destacam em todo o corpo do texto. 

Esta pesquisa procura observar o deslocamento da organização social de uma 

perspectiva de “cultura política” para uma perspectiva de “política de identidade”. Aquele 
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conceito, fruto de renovações na “história cultural” no âmbito da Escola dos Annales, 

juntamente com renovações da história política operada sob a inspiração de René Rémond.
27

 

O conceito de “cultura política” pode ser pensado como “„um sistema de 

representações, complexo e heterogêneo‟, mas capaz de permitir a compreensão dos sentidos 

que um determinado grupo (cujo tamanho pode variar) atribui a uma dada realidade social, em 

determinado momento e lugar”
28

. Portanto, associado às antigas fontes de ancoragem de 

identidades tradicionais: o estado, a família, o trabalho, a Igreja. 

Originado nas discussões associadas aos Estudos Culturais, a “política de identidade” 

“[...] é uma luta em favor da própria expressão da identidade, na qual permanecem abertas as 

possibilidades para valores políticos que podem validar tanto a diversidade quanto a 

solidariedade”
29

. Afastada do essencialismo que caracteriza a “cultura política”, a “política de 

identidade” está associada aos novos movimentos sociais surgidos a partir da década de 1960. 

A concepção de identidade, especialmente neste segundo caso, aponta na direção do 

 

[...] sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se 

uma “celebração móvel”: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam.
30

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pese só como uma força que diz não, 

mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 

forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma 

rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do 

que uma instância negativa que tem por função reprimir.
31
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Com isso, o texto a seguir tem por desafio pensar identidades políticas produzidas 

pelos moradores da cidade de Boa Vista, tendo como fonte de pesquisa os discursos desses 

agentes sociais, que se encontram dispersos em uma documentação variada: obras de 

memorialistas, relatos de visitantes e executivos, jornais – oficial, comerciais e alternativos –, 

ruas, praças e monumentos, revistas, entrevistas individuais e outros documentos de origens 

diversas. 

Nesse exercício, ao se buscar a intencionalidade dos sujeitos históricos, pensa-se na 

perspectiva da história cultural, entendendo que ela “tem por principal objecto identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada e dada a ler”
32

. Nesse sentido, o conceito de representação é central para a 

compreensão de como a realidade social se constrói, pois permite compreender a relação 

dinâmica que articula a internalização pelos indivíduos das divisões do mundo social e a 

transformação destas pelas lutas simbólicas que têm por instrumento e risco as representações 

e as classificações dos outros ou de si mesmo.  

De forma que, por mais que as representações do mundo social “aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados pelos interesses 

de grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 

proferidos com a posição de quem os utiliza”
33

. 

Nessa concepção, o conceito de “prática” é inseparável do conceito de 

“representação”, na medida em que designa os comportamentos ritualizados ou espontâneos 

que, acompanhados ou não de discurso, exibem ou traem as identidades e fazem reconhecer o 

poder. A prática, portanto, constitui as representações em ação, captadas nas condutas do 

cotidiano ou no ordenamento dos rituais sociais. 

O poder pensado neste texto não se reduz a uma realidade com uma essência de 

características universais, mas é visto como formas desiguais, heterogêneas e em constante 

transformação, tratando-se, portanto, de uma prática social e relacional constituída 

historicamente. Desse modo, 
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Nessa concepção, o poder é exercido de forma que ninguém lhe escapa. Não existe 

de um lado os que têm poder e de outro, os que estão fora do seu exercício. Ele se propaga por 

toda a estrutura social, assim como as resistências a ele. 

O texto está dividido em quatro capítulos. O primeiro apresenta configurações de 

identidades dos moradores da cidade de Boa Vista, pensadas a partir de um quadro de 

memórias reveladas por esses sujeitos históricos, em especial pelos seus memorialistas, 

contando, na hora de sua compreensão, com observações de visitantes, pesquisadores e 

executivos. Além disso, apresenta também um quadro da identidade dos povos indígenas de 

Roraima construída a partir da década de 1970. 

Mais preso à década de 1980, o segundo capítulo procura relacionar os esforços 

empregados pela sociedade boa-vistense na consolidação de uma identidade local, 

observando, nesse exercício, a relação entre as forças políticas locais e nacionais, a relação 

entre o local e o universal, entre o público e o privado, além dos obstáculos encontrados então 

na realização desse empreendimento político. 

O terceiro capítulo, diferente dos dois primeiros, procura recuperar outras versões do 

passado, desloca a atenção das identidades tradicionais, voltando-se para experiências de 

outros sujeitos históricos que emergem no contexto dos discursos locais relacionados  a etnia 

e gênero. Leva em consideração as discussões relativas às decisões tomadas em torno da 

Assembleia Nacional Constituinte e dos movimentos de defesa dos direitos humanos, 

ecológicos e de conservação do meio ambiente, procurando suas implicações nas relações de 

poder locais. Coloca em observação os deslocamentos reclamados e realizados no seio de 

instituições como a Igreja Católica, a família e a escola. 

 No quarto e último capítulo se observam os deslocamentos nas concepções dos 

conceitos de “memória” e “identidade”. Retomando as temáticas discutidas nos capítulos 

anteriores, procura desenvolvê-las e inseri-las em contextos mais amplos, observando como 

inquietações que envolveram a sociedade boa-vistense no passado se apresentam nas 

discussões que afetam a sociedade contemporânea. 
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CAPÍTULO I – BOA VISTA: CIDADE, MEMÓRIAS E IDENTIDADE 

 

As possibilidades parecem infinitas ou, pelo menos, suficientemente 

numerosas para terem um efeito paralisante. Pois, como pode alguém 

colocar no papel “a verdadeira ideia de uma cidade”. 

Robert Darnton 

 

Tomando como fontes de pesquisa obras de memorialistas locais, textos de viajantes, 

documentos sobre Boa Vista ou produzidos por instituições situadas nessa cidade, este 

capítulo busca apresentar quadros de memórias que apontam para a configuração de 

identidades
34

 políticas locais. Tendo como espaço de referência a cidade de Boa Vista, 

procuram-se “marcos ou pontos relativamente invariantes” nos discursos registrados na 

documentação selecionada, entendendo que critérios como “acontecimentos, personagens e 

lugares, conhecidos direta ou indiretamente, podem obviamente dizer respeito a 

acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente fundados em fatos concretos.”
35

  

Entendida enquanto “uma reconstrução continuamente atualizada do passado, mais 

do que uma reconstituição fiel do mesmo”, a memória é vista aqui mais como “um 

enquadramento do que um conteúdo, um objetivo sempre alcançável, um conjunto de 

estratégias, um „estar aqui‟ que vale menos pelo que é do que pelo que fazemos dele.”
36

 Trata-

se, portanto, de uma: 

 

[...] operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado que se quer salvaguardar, [...] em tentativas mais ou menos 

conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, 

sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A 

referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das 

instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar 

respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições 

irredutíveis.
37
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Nessa perspectiva, este capítulo busca nas fontes referências ao passado que 

permitam compor quadros sociais de memórias, entendendo que “A memória, ao mesmo 

tempo em que nos modela, é também por nós modelada”, o que resume “a dialética da 

memória e da identidade que se conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra 

para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa”
38

, na construção 

de identidades coletivas. 

Para se compreender melhor o espaço físico em evidência, recorre-se, a princípio, a 

alguns viajantes que visitaram Boa Vista ao longo do século XX, procurando em seus relatos 

algumas imagens discursivas da cidade que possam oferecer a sua dimensão em períodos mais 

distantes. 

  

1.1 BOA VISTA: UM OLHAR DE FORA  

 

Depois de receberem a notícia da presença dos espanhóis na região do rio Branco, a 

ocupação efetiva desse espaço “tornou-se uma questão central para os portugueses. A tropa de 

guerra enviada ao Branco para combater os espanhóis levava não só a ordem de expulsá-los, 

mas também de iniciar a construção de uma fortaleza e o aldeamento de índios na região.”
39

 

Colocado em prática esse projeto – a construção da fortaleza militar e os aldeamentos 

indígenas como mecanismos de fixação e colonização da região do rio Branco pelos 

portugueses – em 1775, na segunda metade do século seguinte o Forte de São Joaquim 

entraria em decadência “e dos povoados antigos, só o de N. Sra. do Carmo com o nome de 

Boa Vista permanece sobrevivendo.”
40

  

Passado à sede da Freguesia do Carmo em 1858, e à condição de vila em julho de 

1890, esse povoado foi visitado em 1917 por Luciano Pereira, então jurista e ex-deputado 

federal pelo Amazonas, que na ocasião comentou: 
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Boa Vista, de longe, parece ser muito maior do que realmente é. 

Situada à margem direita do rio Branco, em uma posição dominante, 

apresentando casas bem construídas de pedra de cal, cobertas de telhas 

e garridamente pintadas a cores, impressiona o viajante de modo 

muito favorável. [...]. As ruas da vila são largas como boulevards e 

não obstante a falta de calçamento, são limpas e secas, mesmo na 

estação invernosa.
41

 

 

Pelo fato de ter muitas ruas e uma grande área construída, o visitante se surpreendeu 

ao saber que a vila só contava com 49 casas, mas ele mesmo justificava esse fato “pela 

enorme distância em que os prédios ficam uns dos outros, havendo ruas em que não chegam a 

meia dúzia”. E, contabilizando as habitações, estimava a população: “Calculando-se para cada 

prédio da vila, a média de dez habitantes, a sua população não chega a 500 almas.”
42

 

Observava ainda que só há poucos anos a vila tinha uma farmácia, a igreja estava em ruínas,  

não havia nenhum serviço municipal organizado, embora o município dispusesse de um 

orçamento anual não inferior a 50:000$000, e concluía que a vila poderia ter pelo menos água 

encanada e iluminação pública.
43

 

Em expedição científica entre os anos de 1924 e 1925, o norte-americano Hamilton 

Rice disse que, na região, “Boa Vista é o único agrupamento [...] que tem a honra de ser 

chamado „vila‟”. Ressaltava que era composto de 164 casas, com uma população de 1.200 

almas, acrescentando que: 

 

Alguns desses edifícios são de tijolos: a igreja, a intendência, algumas 

casas de moradia, o armazém; a maioria, porém, é de reboco pau-a-

pique. A população se compõe de portugueses, brasileiros, mestiços, 

índios e alguns negros vindos das Índias Ocidentais pela Guiana 

Inglesa [...].
44

 

 

Entre as impressões que o romancista inglês Evelyn Waugh recebeu de terceiros 

acerca de Boa Vista em sua permanência na ex-Guiana Inglesa e as que ele próprio sentiu ao 

chegar à cidade, em 1934, encontram-se aspectos bastante contraditórios. De um lado, entre as 

informações que colheu sobre a cidade, foi informado de que se tratava de um centro de 

                                                 
41

 PEREIRA, Luciano. O Rio Branco: observações de viagem. Manaos: Imprensa Pública, 1917, p.18. 
42

 Ibidem, p.18.  
43

 Ibidem, p.19. 
44

 RICE, Alexander Hamilton. Exploração da Guiana brasileira. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. 

da Universidade de São Paulo, 1978, p.25. 



27 

 

 

amplo abastecimento e de fascinante atração. Falaram-lhe de seu aspecto moderno e de luxo: 

luz elétrica, cafés, belos edifícios, mulheres, política e assassinatos. Falaram ainda de velozes 

barcos a motor que transitavam constantemente entre Manaus e Boa Vista.  

De outro lado, a decepção que confessou sentir ao avistá-la, pois era “uma confusão 

de casas em ruínas”. Negou-se a acreditar que fosse Boa Vista. Não havia um hotel na cidade. 

Relatava que, ao subir o barranco do rio, já se encontrava na rua central, que era larga, com 

piso de barro ressecado e desnivelado, com grandes fendas por toda parte. As casas, caiadas, 

cobertas de telhas, de um só andar. Em suas portas, observava ele, havia pessoas sentadas, 

crianças nuas corriam de um lado para o outro da rua, fios soltos mostravam que em algum 

momento houvera linha elétrica. Falou que, para além da rua principal, no caso a Bento 

Brasil, havia duas estradas paralelas menos importantes, cortadas em ângulo reto por quatro 

outras ruas. E acrescentava que, em todas as direções, depois de uns 400 metros, 

transformavam-se em caminhos – entretanto, todas eram chamadas de avenidas e tinham 

nome de políticos locais. Comentava ainda que seu projeto era ambiciosamente vasto, em 

forma circular.
45

 

Ao chegar à cidade, em junho de 1944, para governar o recém-criado Território 

Federal do Rio Branco, entre as observações de Ene Garcez estava o fato de que “Boa Vista 

tinha 5.000 habitantes, três ruas paralelas ao rio Branco, algumas casas de alvenaria e, a quase 

totalidade, de taipa coberta de palha”
46

. O Capitão instalou o governo na Prelazia, pois “era o 

único prédio digno e capaz de servir para sede do governo”. Em suas hesitações, “pensava, 

vou governar o quê? Não existia nada. Nenhum funcionário, nada”. Observava que na região 

do rio Branco “tudo está por fazer: não há saúde, não há produção local organizada, não há 

sequer iniciativas, quer particulares, quer estatais visando a melhoria da terra e de seus 

habitantes desamparados.”
47

 

Desembarcando em uma quarta-feira de março de 1953, ainda no avião, Laucides de 

Oliveira, com apenas 21 anos de idade, figura que se tornaria uma grande expressão da 
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imprensa local, apreensivo observava: “Aí está Boa Vista! Do alto, mal parece uma cidade. 

Muitos menos uma capital.”
48

 Continuando, notava: 

 

[...] dá para ver que a cidade é pequena e deve ser bem pobre, 

contrariando a minha expectativa de ver uma cidade pequena, parecida 

com aquelas que eu conhecia no interior de Minas e Estado do Rio, 

antigas, de ruas calçadas a paralelepípedo ou mesmo sem 

pavimentação, mas piçarradas, arrumadinhas, com uma pequena 

praça, jardim e um coreto, coisa assim. Que esperança!
49

 

 

Boa Vista não era igual às pequenas cidades já conhecidas, pois dava “para ver umas 

poucas casas e umas poucas ruas, na maioria curtas, de terra batida, algumas tortuosas, à beira 

do rio, largo, bonito, cheio de praias, mas quase seco. A cidade, outro desencanto”, para quem 

embarcara no Rio de Janeiro decidido a viver nela. 

Observava que o aeroporto era dentro da cidade e, incrédulo, que a pista de pouso era 

de terra batida, branca, cruzava “um dos seus lados, obliquamente para o centro, misturada 

com as ruas”. A estação de passageiros era uma casa modesta, na qual um vão aberto separava 

dois cômodos do prédio, possivelmente um escritório e uma sala de rádio. “Ali, a cidade 

inteira parece se comprimir, enquanto aguarda a chegada do avião.”
50

 E, só na pensão em que 

foi acomodado, ficou sabendo que não havia água encanada e que a luz só chegava à noite, 

depois das seis horas, e apagava às dez. 

Entretanto, com a criação do Território Federal, em 1943, não havendo na região 

outra cidade com condições melhores, Boa Vista se tornou sua capital, evento que pareceu 

abrir as portas para uma nova fase de sua história. A partir de então, entrou numa nova etapa 

de sua existência, que ganhou força com o período militar, a partir de 1964, quando se 

acelerou seu processo de urbanização. 

Como se pode observar, trata-se de visões fragmentadas e até contraditórias, mas que 

possibilitam perceber, ainda que de forma vaga, o processo pelo qual passou a cidade de Boa 

Vista até meados do século XX.  

                                                 
48

 OLIVEIRA, Laucides Inácio de. Boa Vista 1953 uma aventura... Ah, dias da minha juventude. Boa Vista: 

Gráfica Real, 2009, p.05. 
49

 Ibidem, p.07. 
50

 Ibidem, p.15. 



29 

 

 

As décadas de 70 e 80 parecem significativas tanto para o processo histórico de 

Roraima como para sua historiografia. No que diz respeito ao primeiro ponto, pode-se 

perceber que sua população presenciava acontecimentos importantes: a abertura da BR-174, 

que liga por terra Boa Vista a Manaus; a descoberta de grandes garimpos de ouro, o que 

acarretou um intenso processo migratório para a região; a consolidação do movimento 

indígena no Estado; a mudança de Território Federal de Roraima para Estado de Roraima, 

com a Constituição de 1988. Pode-se imaginar que se tratava de um momento de apreensão 

para seus habitantes, afinal, a abertura da BR-174, ligando Manaus a Boa Vista, trazia consigo 

a expectativa do desencadear de um intenso processo migratório. Esse acesso ao Território 

Federal de Roraima, até então ligado a Manaus apenas por meio fluvial e aéreo, colocava para 

seus moradores o temor da chegada de aventureiros, tanto desclassificados sem recurso como 

investidores das cidades mais desenvolvidas do país atraídos agora pelas facilidades de acesso 

não só à localidade, mas à propriedade de terra, aos seus recursos naturais, além de acesso aos 

incentivos fiscais destinados à região. 

Nesse sentido, publicava o jornal que “A aproximação célere da ligação a Manaus, 

pela rodovia, [...] provocará incontrolável invasão de terras, desde que o governo não tenha 

previamente se preparado para o grande evento da comunicação pela estrada.”
51

 E, 

confirmando tal previsão, na segunda metade da década de 80, Roraima vivenciou uma 

invasão de garimpeiros, que penetravam a área indígena Yanomami. No auge dessa fase, de 

1987 a 1990, o número de garimpeiros nessa região foi estimado em 40 mil. Por outro lado, as 

reivindicações de indígenas e indigenistas por demarcação de territórios e as lutas pela 

conservação do meio ambiente interditavam garimpos e projetos governamentais, 

funcionando como um freio ao anseio da elite econômica e política local de avançar na 

apropriação de terras e recursos naturais da localidade. Ademais, o esforço por parte de alguns 

políticos em transformar o Território Federal de Roraima em Estado de Roraima, movimento 

que chamava atenção para um desenvolvimento autônomo da região, pode ser colocado como 

um problema a mais a ser resolvido pelas suas elites, visto que a posição de Estado levava o 

então Território a perder apoios do Governo Federal destinados exclusivamente aos territórios 

federais. 

Quanto ao segundo ponto, a historiografia roraimense nessas décadas parecia 

despertar o interesse dos memorialistas locais para o registro do passado. Surgiram duas 
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publicações sobre a história de Roraima, em que a pecuária aparecia como natural nas 

atividades exercidas pelo ser humano na localidade, por sinal, mito fundador de Boa Vista, 

capital e principal cidade do Estado. 

 

1.2 MEMÓRIAS DO VALE DO RIO BRANCO  

 

Os anos 70 e 80, pelas perspectivas que se abriram, não só exigiram dos roraimenses 

a invenção de uma identidade, como também contribuíram para fomentar o surgimento de 

iniciativas com esse objetivo. Os registros sobre a história de Roraima nesse período nos 

conduzem à sua elite intelectual, uma vez que em 1979 era publicado o livro Roraima em 

revista, editado anos mais tarde com o título Roraima fatos e lendas, de Antônio Ferreira de 

Souza, professor de História, funcionário público, cearense fixado em Boa Vista e roraimense 

de coração, que teve seu trabalho como vencedor de um concurso de monografia sobre o 

Território Federal de Roraima, realizado em 1979. Em 1986 era publicado um segundo 

trabalho, Roraima: informações históricas, de Dorval de Magalhães, roraimense, descendente 

de família de “pioneiros” na região, que foi ao longo de sua trajetória de vida agrônomo, 

funcionário público, executivo, professor, escritor, poeta e membro da Academia Roraimense 

de Letras. Ambas as obras carregavam consigo a pretensão de uso como manual escolar ou no 

mínimo de funcionar como material didático sobre a história e a geografia local, portanto, 

destinadas a uma função privilegiada na construção e preservação de memórias. 

O trabalho “Roraima em revista” ou “Roraima fatos e lendas”
52

 tinha como foco 

central o Território Federal de Roraima, uma unidade territorial da federação brasileira, uma 

pequena parcela da considerada sociedade nacional e uma entidade política. Acredita-se que é 

esse ente político enquanto objeto central do trabalho que, acima de tudo, dá veracidade ao 

texto não só de Souza, de Magalhães e de outros memorialistas locais como também de vários 

pensadores acadêmicos, pois é falando do sujeito político – nesse caso, “Roraima” – que suas 

narrativas ganham sentido. 

Nos capítulos iniciais de sua obra, Souza “desenha” o objeto, trabalha seu corpo 

físico mostrando suas características, ressaltando a sua dimensão em quilômetros, seu 

                                                 
52

 SOUZA, Antônio Ferreira de. Roraima: fatos e lendas. Boa Vista: Gov. do T. F. de Roraima, 1979. 



31 

 

 

tamanho em comparação com outros estados da federação brasileira, sua posição geográfica, 

sua divisão administrativa e política, sua denominação, seus limites, sua economia, sua fauna 

e a flora. Essas temáticas iniciais do livro tornavam visível o objeto da pesquisa, Roraima, 

sujeito descrito que, acima de tudo, dava sentido à história narrada pelo autor. Era a 

instituição política – Território Federal de Roraima – o centro dos argumentos que se 

processavam na obra e que, ao se apresentar semelhante ao “sujeito do Iluminismo” de Hall
53

, 

deixava o conjunto dos indivíduos que a produziram em segundo plano. 

Dado o sujeito, a partir daí podia-se pensar a sua história, o que quase sempre 

começa com a origem. Nesse ponto, acredita-se que Souza tem o mérito de iniciar, de forma 

mais bem elaborada, a construção de uma memória da pecuária como mito fundante dessa 

região. Dessa maneira, assim como as características biológicas no indivíduo, os “Campos 

gerais”, título de um capítulo do livro, além de embelezar “a terra com uma paisagem verde”, 

eram descritos como, “sem preparo nem trabalho algum, próprios para a criação de gado 

bovino, caprino e ovino [...]”
54

, pois: 

 

Nessa planura, numa altitude quase uniforme, entre os 140 a 160 

metros, excetuando a parte mais ao norte, já no sopé das montanhas, 

como já dissemos, a cobertura vegetal é uma gramínea que, em volta 

dos lagos e dos buritizais, ou na periferia dos igapós, representa a 

alimentação preferida pelo gado que aí se encontra desde o Século 

XVIII.
55

 

 

Percebe-se na citação que a harmonia entre bois e vegetação era inteiramente natural, 

de modo que os próprios animais denunciavam os propósitos da natureza, gado e pasto do 

lavrado eram feitos um para o outro. Tomado nessa perspectiva, pode-se perceber o quanto 

um relato simples, dependendo do contexto, pode encerrar verdades tão concretas – talvez o 

próprio autor não se dê conta da dimensão de sua construção. No exato momento em que essa 

afirmativa era declarada e aceita, colocava no esquecimento todas as construções anteriores 

sobre esse espaço. E, como sabemos, os heróis da mitologia indígena ainda rondam 
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assombrando os “brancos” na região e, por sinal, forçando a retirada de fazendeiros de 

algumas áreas, demarcando-as enquanto terras indígenas agora no século XXI. 

Pensando os processos que têm por objetivo formar identidades, mais 

especificamente no que diz respeito à memória nacional, Tomaz da Silva destaca os 

essencialismos culturais, apontando, entre outros, o apelo aos mitos fundantes, argumentando 

que “é necessário criar laços imaginários que permitam „ligar‟ pessoas que, sem eles, seriam 

simplesmente indivíduos isolados, sem nenhum „sentimento‟ de terem qualquer coisa em 

comum.”
56

 

Quanto aos pontos de amarração das memórias ligadas à pecuária ou “pontos 

relativamente invariantes”, na perspectiva de Pollak, Souza, depois de relacionar alguns 

visitantes “ilustres” na região, observava que: 

 

A todas essas figuras de conquistadores, aventureiros, missionários, 

sertanistas e preadores de índios, dos Séculos XVII e XVIII, avantaja-

se a do Cel. Manuel da Gama Lôbo d´Amada. Porque, além de ter sido 

Governador da Capitania de São José do Rio Negro e do Rio Branco, 

muito mais se distinguiu estudando a geografia física, a fauna e a flora 

da bacia do rio Branco, no interesse da caracterização rigorosa dos 

nossos limites com as chamadas “terras dos espanhóis”, levando-lhes 

à cartografia, relacionando-lhes as possibilidades materiais, também 

dignas de definição econômica [...]. É que Lôbo d´Almada anteviu na 

beleza do manto verde configurado pelos lavrados e savanas rio-

branquenses, as possibilidades de uma colonização, baseada nas 

atividades pastoris.
57

 

 

 Acrescentava ainda que: 

 

A era almadina [...] resultou do seu patriotismo, da sua inteireza de 

caráter, da sua clarividência, da sua intimidade com os problemas da 

terra e do homem, muito deveria, entretanto, ao gênio científico do 

nosso patrício Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, com quem privava, e 

através das experiências objetivas e das abalizadas conclusões deste, 

no campo da botânica, da zoologia, da etnografia, da medicina, da 

agricultura, e graças àquela Viagem Filosófica que o naturalista 
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empreendera desde a Ilha de Marajó, na embocadura do grande RIO 

DAS AMAZONAS, até às selvas e campos do rio Branco.
58

 

 

Nessas citações, Manuel da Gama Lobo d‟Almada, militar português que chegou à 

Amazônia em 1769 e governou a capitania de São José do Rio Negro entre 1787 e 1799, 

considerado o introdutor da criação de gados bovino e equino no vale do rio Branco, aparecia 

como um estudioso da geografia física, da fauna, da flora, da cartografia e como um homem 

de visão econômica, fundamentado, acima de tudo, em experiências objetivas e conclusões 

abalizadas do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, descrito pelo autor como gênio científico nos 

campos da botânica, zoologia, etnografia, medicina e agricultura e que havia empreendido 

viagem à região a serviço da Coroa Portuguesa, enviado por D. Maria I. Dessa forma, por 

mais que a natureza denunciasse a objetividade das coisas, foi necessária a voz do especialista 

para torná-la realmente verdadeira e aceita. Isso punha em evidência uma das principais 

características do mundo moderno e trazia para o centro das operações a figura do técnico, do 

intelectual. 

Com essas duas citações o autor abria espaço para dois tipos de observação. De um 

lado, conforme uma citação anterior já demonstrava, não parecia necessário nenhum estudo 

ou indivíduos com uma intelectualidade elevada e de boa índole para se compreender o que já 

estava naturalmente dado. Raciocinando assim, pode-se chegar à conclusão de que o autor 

perdeu tempo ressaltando as grandes habilidades do coronel, uma vez que o próprio instinto 

animal já denunciava a região enquanto destinada à atividade pastoril. Logo, compreendê-la 

não requeria nenhum homem engenhoso do tipo do estadista e geógrafo, assessorado por um 

gênio científico da época, mas a simples experiência no convívio com os animais. 

Entretanto, o autor apontava senda para outro encaminhamento ainda mais complexo 

da questão, fazendo as matrizes de uma identidade que parecia ter origem regional e estar 

atrelada especificamente à elite local da segunda metade do século XX tomarem uma 

dimensão histórica muito mais abrangente, ao colocar na sua construção engenheiros de um 

tempo bem mais distante. Nesse sentido, ganham centralidade pessoas que participaram 

diretamente do processo de colonização do mundo pelos europeus.  
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Nesse contexto histórico, o coronel Lobo d‟Almada ganhava destaque por dois 

motivos. Foi o “Geógrafo lusitano que, no desempenho de missão importante, em 1787, 

palmilhou a hinterlândia roraimense em toda sua área campestre. Examinou a fauna e a flora, 

especialmente as gramíneas que revestem os seus campos naturais [...]”
59

, e, com o resultado 

dessas observações, apresentou um trabalho intitulado “Plano Geografia do Rio Branco, seus 

Afluentes e Cabeceiras do Rupununi”. Dessa forma, Lobo d‟Almada foi lembrado, 

inicialmente, como o primeiro indivíduo a estudar minunciosamente a região do rio Branco e, 

em segundo lugar, pelo fato de seus estudos não terem sido em vão, pois foi ele próprio, já na 

posição de Governador da Capitania de São José do Rio Negro, em 1789, que, “ao dispersar 

um núcleo espanhol que se firmava com ideias de posse, às margens do rio Solimões, [...] 

arrebatou algumas reses por eles abandonadas na fuga e trouxe-as para os campos do rio 

Branco. Fundando aqui a primeira fazenda de gado [...].”
60

 Dessa forma, ele não só estudou, 

mas aplicou os seus estudos, instalando uma fazenda de gado nos campos do rio Branco, local 

que, conforme suas análises indicavam, era adequado para pecuária. 

Como se pode perceber, Manuel da Gama Lobo d‟Almada, português, geógrafo e 

militar, e o Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, gênio científico que esteve a serviço da região 

por ordens de D. Maria I, eram colocados em destaque como os agentes idealizadores, 

fomentadores e executores das atividades que deram origem às memórias do vale do rio 

Branco. Tratava-se, portanto, de pessoas de destaque e poder que atuaram em nome da Coroa 

portuguesa, tornando-se ícones das memórias que passavam a dar sentido à história da região. 

Com relação ao segundo autor, Dorval de Magalhães, seu trabalho versa mais 

especificamente sobre a história de Roraima, lembrando as primeiras visitas feitas pelos 

portugueses, afirmando que estavam ligadas à busca de “drogas do sertão”, captura de nativos 

e catequese de indígenas, observando que os portugueses só se interessaram em ocupar de 

forma definitiva a região quando souberam da presença de espanhóis: “Esse episódio serviu 

[...] para que o General João Pereira Caldas, governador do Grão-Pará, tomasse as 

providências para fortificar e povoar a região [...]. Vem dessa época a preocupação de povoar 

a região com gado bovino.”
61
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Quanto à decisão de implantar o gado nos campos do rio Branco, citando Arthur 

César Ferreira Reis, relata o autor: “Pereira Caldas, nos desvelos que lhe assinalaram a 

passagem pelo território amazonense, tinha projetado a introdução dos gados no vale 

prodigioso [...]. Obrigações de vária natureza lhe haviam impedido a execução do propósito. 

O problema permanecia sem solução.”
62

 Foi nesse ínterim que apareceu a figura de Lobo 

d‟Almada: 

 

Explorando o vale do rio Branco, por ordem do Governo, em 1787, 

Lobo D´Almada percebera o valor daquelas campinas verdejantes que 

se estendem até os contrafortes guianos. Aliás, o próprio Pereira 

Caldas, nas instruções com que o despachara àquela missão, lhe 

chamava a atenção para elas, mostrando a conveniência do 

estabelecimento de fazendas de criação.
63

 

 

E, por força das circunstâncias, 

 

Lobo D´Almada, em visão de estadista, deu então o passo econômico. 

Mandou adquirir novilhas e vacas em Moura e Carvoeiro, pagas à sua 

custa as despesas de transporte e fundou à margem direita do rio 

Branco, a fazenda de São Bento com dezenove exemplares, a que 

juntou, 1793, as tomadas aos espanhóis em Tefé, quando dali os 

expulsou.
64

 

 

Portanto, como o próprio autor afirmava, no que diz respeito a Lobo d‟Almada, “a 

introdução do gado no vale do rio Branco” foi o que ficou “para eternizar-lhe o nome”. 

Reconfigurada assim, na visão desse autor, a divisão dos méritos pela ocupação dos campos 

do rio Branco entre os estadistas do passado, cabe notar que nos escritos dos dois autores em 

discussão o gado mantinha a centralidade nas memórias do processo de colonização da 

localidade. Apesar disso, para Magalhães essa atividade estava associada aos militares, uma 

vez que, conforme seus relatos, o forte de São Joaquim e o gado surgiram juntos na região. 
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Pode-se observar nesses relatos que: 

 

Essas aventuras narradas, que ao mesmo tempo produzem geografias 

de ações e derivam para os lugares comuns de uma ordem, não 

constituem somente um “suplemento” aos enunciados pedestres e às 

retóricas caminhatórias. Não se contentam em deslocá-los e transpô-

los para o campo da linguagem. De fato, organizam as caminhadas. 

Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a executam.
65

 

 

Dessa forma, além de desenharem o lugar, os relatos davam todas as características 

necessárias à sobrevivência nesse espaço, já colocando de antemão o que se podia e seria 

natural fazer ali, de maneira que parecia não haver alternativa a não ser seguir suas 

determinações. Contudo, dos discursos supracitados ficava excluída uma etapa do processo de 

colonização dos campos roraimenses, referente ao esforço em aldear os povos indígenas, 

experiência iniciada junto com a construção do Forte São Joaquim, em 1775, e que resultou 

em fracasso em 1790, com a rebelião dos nativos, dando fim à primeira tentativa de ocupação 

efetiva do espaço pelos portugueses. 

Tomando como referência os marcos relativamente invariantes sugeridos por Pollak 

para pensar as memórias relatadas, pode-se constatar como “lugar” os campos dos lavrados 

roraimenses; como “acontecimentos” a instalação dos portugueses e a introdução do gado 

bovino na região do rio Branco; e como “personagens” Manuel da Gama Lobo d‟Almada, 

Alexandre Rodrigues Ferreira e João Pereira Caldas, estadistas da história colonial brasileira 

que foram apresentados como coronel, doutor e general, respectivamente. Nesses três pontos 

foi fixada a origem das memórias que passaram a contribuir para a construção da identidade 

local, pois o processo desencadeado por esse conjunto abriu espaço para o surgimento de 

outras figuras que se tornariam expressivas em fase posterior da história da região, uma vez 

que para o Forte vieram pessoas como: Frei José dos Inocentes (capelão do Forte), Major 

Carlos Batista Mardel, Capitão Inácio Lopes de Magalhães (fundador da fazenda que deu 

origem à cidade de Boa Vista), Capitão Bento Brasil, Sargento João Capistrano da Silva 

Mota. 
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Pode-se perceber que, ao contrário da proposta de Tomaz da Silva, esses pontos de 

apoio das memórias examinadas foram apresentados para a sociedade local como algo natural, 

definido de forma simples, em convívio harmonioso, sem hierarquias e sem disputas
66

, 

deixando transparecer seu essencialismo cultural. 

 

1.3 ENTRE AS MEMÓRIAS DO VALE DO RIO BRANCO: A CIDADE DE BOA VISTA 

 

As memórias da cidade de Boa Vista surgem presas ao contexto anterior, ou seja, às 

memórias do vale do rio Branco, pois aparecem como uma extensão destas, uma vez que, 

segundo Souza, 

 

Quase tudo aqui em Roraima gira em função da indústria pastoril. A 

pecuária foi o primeiro chamariz para a colonização das campinas 

roraimenses. O boi vem sendo o maior sustentáculo da economia 

regional. A cidade de Boa Vista, Capital do Território, teve sua 

origem na fazenda de gado fundada em 1830 pelo Capitão Inácio 

Lopes de Magalhães e ainda hoje conserva o mesmo nome da antiga 

fazenda. A outra cidade roraimense, Caracaraí, foi implantada no local 

de um antigo curral de boi, do coronel Bento Brasil, destinado ao 

reembarque de gado para Manaus. As duas primeiras ligações por 

terra Manaus-Boa Vista não foram feitas para o tráfego de veículos, 

simplesmente porque em 1893 e 1927 ainda não os havia na região. 

As famosas picadas foram feitas para conduzir as boiadas daqui para 

lá. Uma das maiores festas populares de Boa Vista é a exposição de 

produtos econômicos do Território, onde o boi concentra as melhores 

atenções do povo, atraindo para a cidade o homem rural de todos os 

quadrantes da gleba.
67

 

 

Como se pode observar, nessa construção o gado deu origem a toda a espacialidade 

regional ao produzir os principais “pontos de amarração” de suas memórias, a própria cidade 

de Boa Vista teria surgido a partir desse tipo de criação. A pecuária como atividade principal 

colocou a fazenda como lugar central para o acolhimento das memórias dessa cidade, 
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revelando experiências de várias gerações que, conforme o autor, nela ancoraram suas 

lembranças. 

Não só a cidade de Boa Vista emergia como lugar de memória da pecuária, mas a 

própria região, pois Caracaraí, a segunda cidade a se originar nesse espaço, assim como a 

primeira, também surgia com as primeiras estradas construídas para o transporte do gado do 

seu lugar de produção ao seu lugar de consumo. E, para além dessa significação mais material 

e formal do ponto de vista desse autor, o gado preencheu quase todos os aspectos da vida 

local. Não só levou indivíduos e famílias a se estabelecerem nesse espaço físico, como 

também estava associado a um sentimento de bem-estar, uma vez que o boi aparecia nos 

momentos mais felizes dos habitantes da região, por ocasião de suas principais festas e 

homenagens aos santos padroeiros.  

Quanto ao segundo autor, uma característica de sua obra é a apresentação de tópicos 

curtos, com menos de meia página. Em uma sequência nas páginas 58 e 59 estão os seguintes 

tópicos: “A vocação para a pecuária”, “As primeiras famílias”, “Fundação de Boa Vista e a 

primeira fazenda” e “Árvore genealógica de Inácio Lopes de Magalhães: inacianos de 

Roraima”. O primeiro ressalta o espaço físico que foi cenário das ações colonizadoras, mais 

especificamente os campos do rio Branco: “A notável pradaria de Roraima, a perder-se de 

vista, ditou, sem dúvida, a vocação pecuária regional [...].” No segundo tópico destacam-se os 

agentes da colonização, as famílias de “pioneiros” na região, começando pela do próprio 

autor: 

 

Inácio, Domingos e Manoel Lopes de Magalhães; Bento Ferreira 

Marques Brasil, João Capistrano da Silva Mota e Alfredo Venâncio de 

Souza Cruz foram os pioneiros representantes das respectivas famílias 

a chegarem ao antigo município de Boa Vista do Rio Branco, ao 

tempo em que esta unidade pertencia ao Estado do Amazonas, 

constituindo-se, por isso, nos autênticos pioneiros da região.
68

 

 

Relacionados aí os “autênticos pioneiros da região”, o passo seguinte, no terceiro 

tópico, seria descrever o motivo da posição de destaque de tais sujeitos: 
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Graças à imensidão de seus campos naturais, onde bonitos buritizais 

serpenteiam nos diversos cursos d´água, que resistem, vigorosamente, 

aos períodos de verão, Roraima sempre foi um convite à pecuária. 

Face a esta particularidade, Inácio Lopes de Magalhães aqui fundou, 

em 1830, a primeira fazenda particular de gado bovino, denominada 

Boa Vista, cuja sede era no local em que hoje se encontra o bar Meu 

Cantinho, de Esmeraldino Figueiredo. 

Deve-se, portanto, a esse cearense, a designação de Boa Vista e, ao 

mesmo tempo, a criação da primeira fazenda particular, de vez que já 

existiam as três fazendas do Rei: São Marcos, São Bento e São José.
69

 

 

Nessa citação observam-se dois pontos de inflexão. O primeiro é que o mérito pela 

ocupação dos campos do rio Branco com gado bovino foi transferido de Lobo d‟Almada, de 

Pereira Caldas e outros personagens do século XVIII para famílias pioneiras de meados do 

século XIX. Nesse caso, Inácio Lopes de Magalhães, à semelhança de Lobo d‟Almada, pôs 

em prática seu plano de estabelecer fazenda de gado nos campos de Roraima, proporcionando 

a sua colonização e ganhando posição de destaque diante dos demais indivíduos.  

Uma segunda inflexão está no fato de ações individuais, familiares e, portanto, de 

cunho privado ganharem conotação pública, se confundindo com uma construção coletiva na 

fundação da cidade de Boa Vista. Nessa perspectiva, a cidade já nascia particularizada, em um 

contexto revelado por memórias mesclando indivíduos, famílias e cidade em um mesmo 

conjunto determinado pela pecuária, apresentando laços imaginários entre pessoas e sugerindo 

que tinham algo em comum, conforme Tomaz da Silva.
70

 A construção de símbolos se 

estende à árvore genealógica de Inácio Lopes Magalhães, colocado na posição de fundador da 

cidade, podendo-se inferir: o mais pioneiro das famílias de pioneiros. 

A origem da cidade nesses relatos aparece de forma muito natural, contrariando mais 

uma vez a proposta de Tomaz de Souza, pois não se percebe nenhum vetor de força e as 

relações de poder se harmonizavam perfeitamente no modelo social apresentado, 

contemplando todos os habitantes da região em um campo sem hierarquias e divergências. 

Entretanto, examinando com mais calma as narrativas dos memorialistas locais, percebe-se 

que, conforme o próprio Souza falava: “Já existia, à época, um pequeno núcleo populacional 
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onde, nos tempos primitivos, havia a aldeia dos índios Paraviana e hoje está a cidade de Boa 

Vista, Capital do Território de Roraima.”
71

  

Freitas, por sua vez, relata que: “Desse primeiro período de colonização registramos 

as concentrações de N. Sra. do Carmo, no rio Branco, onde hoje encontra-se a cidade Boa 

Vista [...]”. Em outro momento, se referindo à última revolta dos indígenas na região, ocorrida 

em 1790, afirma que, “Com exceção da aldeia de N. Sra. do Carmo, as demais localidades 

foram arrasadas [...]”, e ainda que “O Forte de São Joaquim entrou em decadência na segunda 

metade do século XIX e dos povoados antigos, só o de N. Sra. do Carmo com o nome de 

Boa Vista permanece sobrevivendo.”
72

 Essas afirmações no mínimo indicam que a presença 

dos pioneiros no espaço onde hoje se localiza Boa Vista, cidade cuja fundação se tornou 

centro de apoio de memórias da história local, não era um acontecimento tão original. 

Com base em observações do explorador francês Henri Coudreau, que visitou a 

região em 1887, uma publicação da Diocese de Roraima afirmava que: 

 

Dos cinco povoados, só o de Nossa Senhora do Carmo sobrevive com 

o nome de Boa Vista. “A população de Boa Vista – escreve Coudreau 

– compõe-se de brancos, mamelucos e índios que prestam serviços 

domésticos e trabalham para os brancos. Contei dois europeus em Boa 

Vista, o simpático José Campos, português, e um italiano, Salvatore 

Barone. Os outros brancos são amazonenses, paraenses e cearenses” 

(Coudreau, 1887:257). Segundo o autor, a população branca, no total, 

não chegava a mil indivíduos.
73

 

 

Apontando resistência dos povos indígenas ao processo de colonização, outra versão 

apoiada em cronistas do século XVIII denunciava a decadência dos povoados no final daquele 

século, chegando à conclusão de que pouco restou deles e ressaltando que, enquanto recurso 

de fixação de pessoas na região, “a experiência de aldeamentos no Branco não teria a mesma 

intensidade, podendo-se mesmo considerá-la encerrada para o período colonial.”
74
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Os relatos referentes à instalação da freguesia de Nossa Senhora do Carmo abrem 

espaço para duas linhas de compreensão: de um lado aquela que toma a fazenda como ponto 

de origem da cidade, representando a maioria dos autores, e de outro a que deixa passar a 

ideia de que a cidade foi estabelecida no mesmo lugar de um antigo povoado formado no 

período colonial, ainda que então extinto. 

Sobre essa temática podem-se encontrar vários relatos, como o seguinte: 

 

O município de Boa Vista constituiu outrora a primitiva freguesia de 

Nossa Senhora do Carmo. E, a lei n.º 92, de 9 de novembro de 1858, 

designando as províncias do Amazonas, estabeleceu que a sede da 

freguesia do Carmo seria Boa Vista localizada acima das cachoeiras 

do rio Branco. Por efeito do decreto n.º 49, de 9 de julho de 1890 

erigiu-se a freguesia do Carmo, em vila, com a denominação de Vila 

Boa Vista do Rio Branco. E, quando transformado em município 

conservou os mesmos limites da antiga freguesia. (Fora antes uma 

fazenda de pecuária pertencente ao capitão INÁCIO MAGALHÃES). 

Cidade, por lei estadual n.º 1262, de 27 de agosto de 1926. A partir de 

1 de dezembro de 1938 teve sua denominação reduzida para Boa Vista 

(Decreto-lei estadual n.º 176).
75

 

 

Outro afirmava: “Originária de uma fazenda pastoril, em novembro de 1858 passou a 

ser sede da Freguesia do Carmo; em julho de 1890 foi elevada à categoria de vila; em agosto 

de 1926 subiu à hierarquia de sede municipal.”
76

 Relatava outro: “Nos anos de 1840 funda-se 

uma fazenda privada próximo às corredeiras de Caracaraí; e logo depois, a fazenda 

denominada Boa Vista, junto à qual vai ser instalada a sede da Freguesia de N. S. do Carmo, 

onde hoje está a cidade de Boa Vista.” Observava ainda: “Em 1858, por lei da Província do 

Amazonas, a área de Roraima recebe a denominação de Freguesia de Nossa Senhora do 

Carmo, ficando definida como sua sede a localidade de Boa Vista, que havia sido antes 

chamada de Santa Isabel e São Martinho.”
77

 Segundo outro memorialista: “Pela Lei nº 92 de 6 

de novembro de 1858 o Presidente da Província Francisco José Furtado, criou a freguesia de 
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Nossa Senhora do Carmo, acima das cachoeiras do rio Branco, no lugar denominado de Boa 

Vista, sem no entanto, estabelecer os limites dessa freguesia.”
78

 

Em um trabalho mais recente afirma-se que: 

 

As primeiras homenagens, de que se têm notícias, à Nossa Senhora do 

Carmo, na vila de Boa Vista, tiveram início no ano de 1858, data em 

que teria se dado a transladação de uma imagem da Santa, do extinto 

povoado do Carmo localizado no baixo rio Branco, para a Vila de Boa 

Vista. Neste mesmo ano, o governo da Província do Amazonas criou a 

Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, formada pelo conjunto de 

terras onde antes estavam localizados os extintos aldeamentos 

indígenas, estabelecendo como sede administrativa o lugar 

denominado de Boa Vista, acima das cachoeiras do rio Branco, hoje 

(2008) conhecidas pelo nome de Bem Querer.
79

 

 

Apresentar esses relatos que colocam em evidência a origem da cidade não se trata 

de uma ação leviana, ou de uma ideia positivista, no esforço de chegar a uma verdade sobre o 

caso. Tais narrativas surgem pelo fato de o presente texto ter como discussão central a 

formação de identidades políticas. Nesse sentido, a origem da cidade de Boa Vista era ponto 

de apoio de memórias que davam sustentação a uma identidade local e, como se pode 

observar, as versões davam margens a conclusões distintas. Logo, enquanto discursos que 

envolvem interesses diversos, não conduzem a uma compreensão acabada, como se poderia 

imaginar. 

Dessa forma, essas observações, em primeiro lugar, desnaturalizam todo ponto de 

apoio das memórias, independentemente do grupo que as produziu. Em segundo lugar, 

suscitam algumas indagações sobre as memórias aqui em discussão, entre elas: Qual a 

importância da fazenda Boa Vista para a cidade de Boa Vista? Qual o mérito dos personagens 

que foram colocados como fundadores da cidade? 

Nesse segundo caso, o próprio Souza dava uma pista: 
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Esta denominação de Boa Vista, foi dada por Inácio Lopes de 

Magalhães, então Oficial do Forte de São Joaquim, quando, por volta 

do ano de 1830, fundou, neste local, uma fazenda de gado com o 

nome de BOA VISTA, de cuja sede ainda existe a antiga casa, com 

algumas remodelações, principalmente onde está estabelecido o Bar 

"MEU CANTINHO", nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora 

do Carmo.
80

   

 

Em se tratando desse personagem, o mérito parece estar restrito ao nome “Boa Vista” 

dado à cidade, já que a denominação foi transferida da sua propriedade para a vila, de forma 

que a contribuição maior da fazenda e daqueles que a estabeleceram não se deu enquanto 

pioneiros no espaço onde está situada a cidade, uma vez que fica patente que, antes da 

fazenda, outros indivíduos já haviam se instalado ou ocupado esse local, pois, ainda que não 

haja registros da presença de outros colonizadores, a instalação indígena na região pode ser 

dada como certa. Pode-se indagar ainda: Que mérito tem um indivíduo na criação de algo que 

não era a priori o objetivo central do ato praticado? 

Quando se procura destacar os pontos de amarração das memórias da cidade de Boa 

Vista, se percebe que eles são semelhantes aos que deram apoio às memórias da região do rio 

Branco. Alterava-se a dimensão do espaço físico, pois em lugar de toda a região do rio Branco 

entrava em cena apenas a extensão relativa à cidade de Boa Vista; alteravam-se também os 

personagens, uma vez que, em vez dos agentes coloniais, surgiam as famílias de “pioneiros”. 

Contudo, permanecia inalterado o objetivo do processo: ocupar a região com a instalação de 

fazendas de gado, ponto igualmente importante para o acolhimento de memórias de ambos os 

empreendimentos. 

Entretanto, para o processo de construção da identidade dos pioneiros da década de 

1980, ficava subentendido que tudo permanecia inalterado: o “lugar” (eram os mesmos 

campos de Roraima), o “acontecimento” (a ocupação do espaço com a atividade da pecuária) 

e os personagens – descendentes diretos dos colonizadores do século XVIII e, portanto, 

continuadores do mesmo processo de instalação da sociedade “civilizada” na região. 

Como se pode perceber, existe uma sequência cronológica no enredo, uma vez que 

“[...] essa tentativa de acesso a si mesmo obedece sempre a uma „teleologia linear‟, 

transforma um passado feito de rupturas e descontinuidades em um traçado que religa o que 
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estava separado.”
81

 De maneira que “todo aquele que recorda domestica o passado e, 

sobretudo, dele se apropria, incorpora e coloca sua marca em uma espécie de selo memorial 

que atua como significante da identidade”
82

. 

 

1.4 BOA VISTA: PECUÁRIA E REENQUADRAMENTO DE MEMÓRIA 

 

A memória, apesar de inicialmente parecer fenômeno individual, já havia sido 

observada como um fenômeno coletivo e social, “construído coletivamente e submetido a 

flutuações, transformações, mudanças constantes.”
83

 Nessa concepção, as memórias que os 

relatos apresentados no presente estudo suscitam são vistas aqui como integrantes de 

determinados contextos históricos – em outras palavras, seus agentes estavam sempre em 

diálogo com seu tempo, logo, não se tratava de algo aleatório.  

Na década de 1980, as condições da criação de gado na região levaram Souza a 

clamar por reforços em defesa da pecuária roraimense, evidenciando as dificuldades vividas 

pelos fazendeiros: 

 

Roraima sempre se salientou nas suas atividades pastoris. E está na 

hora do Brasil envidar todos os esforços a fim de se tornar um grande 

exportador de carne para o mundo, pois temos condição para a 

produção de gado em número suficiente para o nosso abastecimento e 

ainda para dispor de quantidade considerável para vender lá fora. 

Nesta faceta do desenvolvimento as terras amazônicas têm 

autossuficiência. O mundo está com fome de carne e a Europa não 

pode mais produzi-la por falta de espaço. Chegou a vez do Brasil.
84

 

 

Em trabalho publicado em 1957, Antônio Teixeira Guerra observava que a pecuária, 

embora fosse uma atividade tradicional nos campos do rio Branco, era praticada com técnicas 

rudimentares, com perspectivas reduzidas de desenvolvimento e se mostrava pouco atraente 

para novos investidores: “No tocante a fixação do homem ao solo os problemas são 
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complexos e até os nossos dias não se pode falar numa ocupação efetiva, especialmente no 

que diz respeito à zona montanhosa e ao baixo rio Branco.”
85

 

Essas adversidades mencionadas, inclusive com a participação de representante das 

memórias tradicionais locais, conduzem a pensar que a recorrência à pecuária era um esforço 

no sentido de colocá-la mais uma vez em destaque, na posição de principal atividade 

econômica na região, fortalecendo, com isso, uma identidade local e, ao mesmo tempo, o 

poder de seus produtores. O objetivo, possivelmente, tanto facilitar a expansão dessa atividade 

como dar força aos pecuaristas diante dos novos migrantes que aportavam na região, assim 

como fazer frente às possíveis demarcações e preservações ambientais que entravam em pauta 

naquele momento. 

Percebe-se ainda que o fraco desempenho dessa atividade se verificava também no 

campo simbólico. No segundo governo de Hélio da Costa Campos, 1970 -1974, havia sido 

erguida uma escultura (Figuras 1 e 2) em homenagem aos garimpeiros na praça central de Boa 

Vista, local onde se situava o Palácio do Governo. Nessa ocasião, comentava Magalhães: 

 

Tivemos oportunidade de dirigir-nos ao Governador [...] dizendo-lhe 

da nossa insatisfação, pois achamos que a homenagem, para atingir os 

diferentes valores, deveria ser tríplice: ao Índio, que, 

indubitavelmente, foi o primeiro habitante da região, havendo 

recebido pacificamente o colono branco; ao ruralista ou vaqueiro, 

que plasmou a primeira economia regional, ainda hoje importante; e, 

por fim, ao garimpeiro, eterno nômade e sonhador.
86

 

 

A concorrência de outra atividade econômica invadindo o campo simbólico 

ameaçava as memórias referentes à pecuária, até então fortemente instituídas, apontando a 

necessidade de reparos no seu enquadramento. Pensando-se em termos de memória política, 

convém observar a introdução do conceito de “trabalho de enquadramento da memória”, 

entendendo que: 
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[...] há um trabalho que é parcialmente realizado pelos historiadores. 

Temos historiadores orgânicos, num sentido tomado emprestado de 

Gramsci, que são os historiadores do Partido Comunista, os 

historiadores do movimento gaullista, os historiadores socialistas, os 

sindicalistas, etc., cuja tarefa é precisamente enquadrar a memória.
87

 

 

Observa-se ainda que: 

 

Por conseguinte, o trabalho de enquadramento da memória pode ser 

analisado em termos de investimento. Eu poderia dizer que, em certo 

sentido, uma história social da história seria a análise desse trabalho 

de enquadramento da memória. Tal análise pode ser feita em 

organizações políticas, sindicais, na Igreja, enfim, em tudo aquilo que 

leva os grupos a solidificarem o social.
88

 

 

No contexto local, além do surgimento de atividades de mineração na região do rio 

Branco, historicamente, passada a primeira década do século XX, a pecuária perdia 

intensidade em face da coleta da borracha no Amazonas. Seu fraco desempenho se arrastou 

até a década de 1950.
89

 

Na década de 80, as fazendas passavam por mudanças na forma de administração. 

Novos proprietários vindos do sul ou mesmo políticos e comerciantes locais que se tornavam 

fazendeiros tinham uma mentalidade mais capitalista e, no esforço de tornarem a atividade 

mais lucrativa, introduziam novas técnicas, como cultivo de pastagens, cuidados com o 

rebanho com vacinações periódicas, melhoramento de currais e aperfeiçoamento da raça, 

entre outras.
90

 

Levando em conta essas transformações por que a pecuária passava naquele 

momento, percebe-se que, junto com o declínio dessa atividade econômica, entrava em 

decadência também o modelo de sociedade por ela ditado. O processo de ocupação pelos 

antigos proprietários na região ganhava novos desdobramentos e, independentemente de quem 
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estivesse à frente dessa atividade, nortista ou sulista, o quadro de memórias relacionado a ela, 

capaz de render capital político, necessitava encontrar novo sentido na nova ordem social que 

se esboçava no vale do rio Branco. Havia um trabalho a ser realizado caso se desejasse manter 

o vigor dessas memórias frente aos novos grupos sociais que se configuravam, bem como 

diante dos desafios que emergiam, fruto de uma nova era que se apresentava para os 

fazendeiros, colocando em dificuldade as memórias que pareciam reinar até então sem 

concorrência na região. 

Entendendo a identidade coletiva como “investimentos que um grupo deve fazer ao 

longo do tempo, todo o trabalho necessário para dar a cada membro do grupo - quer se trate 

de família ou de nação - o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência”
91

, “cada 

vez que uma memória está relativamente constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, 

de coerência, de unidade, de continuidade, de organização”
92

, mas esse não parecia ser o caso 

das memórias da pecuária de Roraima, até então sedimentadas. Essas pareciam estremecidas, 

o que levava seus guardiões a atentar para as mudanças em curso, temerosos de que o próprio 

trabalho dessas memórias em si já não fosse capaz de manter a sua coerência, legitimidade e 

supremacia em face das alterações no quadro social local. 

A presença do garimpo no campo simbólico, atividade vista como marginal, trabalho 

de caráter nômade, ao gosto de aventureiros e dos que nada tinham a perder, conforme Dorval 

de Magalhães, não justificava para as famílias de “pioneiros” em Roraima a imagem de um 

garimpeiro com sua bateia, mostrando-se em plena atividade de garimpagem, exposta numa 

estátua no centro da praça principal cidade. Espaço que, por sinal, concentrava os prédios que 

abrigavam os poderes locais constituídos, a exemplo dos que aparecem no fundo das imagens 

apresentadas a seguir – na primeira, a Catedral, situada do outro lado da praça, e na segunda, 

o hoje Palácio Senador Hélio Campos, sede do Governo local, que se situa dentro da própria 

Praça do Centro Cívico. 
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Figura 1 - Monumento ao Garimpeiro – década de 1970.
93

 

 

 

Figura 2 - Monumento ao Garimpeiro – década de 1970.
94

 

 

Para Magalhães, o monumento erguido em homenagem aos garimpeiros era um dos 

“erros em Roraima”, visto que, a seu ver, “para atingir os diferentes valores, deveria ser 

tríplice”, ou seja, contemplar o fazendeiro, o indígena e o garimpeiro. Como se verifica, em 

sua partilha entrava também o índio, acredita-se, não só por ter sido o primeiro habitante da 
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região, mas pelo fato de ter recebido “pacificamente o colono branco”. Quanto ao garimpeiro, 

não apresentou uma justificativa para sua presença como símbolo local, se limitando a relatar 

que se tratava de um “eterno nômade e sonhador”
95

. 

As características por ele atribuídas ao garimpeiro não estavam longe das imagens e 

práticas que comumente surgem quando se pensa nos povos indígenas. Nesse sentido, seu 

discurso remete a Zygmunt Bauman quando, de passagem e apoiado em Jim MacLaughlin, 

lembra “que o advento da era moderna significou, entre outras coisas, o ataque consistente e 

sistemático dos „assentados‟ [...] contra os povos e o estilo de vida nômades, completamente 

alheios às preocupações territoriais e de fronteiras do emergente Estado moderno”
96

 e vistos, 

dessa forma, como seres inferiores e primitivos que necessitariam de profunda reforma e 

esclarecimento. 

Nessa concepção ganhava sentido o pensamento de Magalhães ao afirmar que, uma 

vez encontrada a luz da civilização, ou seja, os assentados, “não há mais força que reverta o 

pensamento do nativo”, que passava a depender dos instrumentos daqueles. O que, conforme 

o autor, não era uma característica exclusiva dos primitivos, mas condição inerente ao ser 

humano, que, se deparando com a civilização, passaria a “perseguir, com fúria incontrolável, 

todos os passos para também atingir patamares superiores [...]”. Era dentro dessa 

compreensão que se acreditava que seria importante “trazer os silvícolas à Civilização, para 

que eles desfrutassem das conquistas da Ciência, nas suas mais diferentes gamas.”
97

 

Mas, voltando ao contexto local, o índio ganhava espaço na construção discursiva de 

Magalhães não por ser sujeito de suas ações, e sim pelo gesto de receber pacificamente os 

pioneiros. Tal ação foi expressa na figura de Macunaíma
98

, materializado em concreto 

posteriormente na Praça Barreto Leite, uma vez que os pioneiros, estes sim, seriam sujeitos de 

pensamento e ação, capazes de dar sentido ao lugar, plasmar sua economia e transformar os 

campos de Roraima no reino do pecuarista.  
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Visto assim, Magalhães não estava preocupado com alguém que apenas recepcionou 

o sujeito central das ações efetuadas na região do rio Branco, mas com a imagem do 

pecuarista, que teria sido rebaixada pela do garimpeiro, sujeito desterritorializado e eterno 

sonhador. Entende-se que foi tomado dessa preocupação que o autor se dirigiu ao Governador 

para solicitar correção do equívoco cometido, pois a imagem de um garimpeiro não 

corresponderia com a ordem estabelecida pelo lugar.
99

 Então, ele, um descendente de 

fazendeiros e pioneiros na região, na posição de intelectual, agrônomo e historiador orgânico 

desse grupo, se sentia no dever de trabalhar por essa reparação, por esse ajuste na memória 

local. 

Como se percebe, no trabalho de enquadramento das memórias, as disputas no 

campo simbólico conduzem a esforços físicos, como no caso de Magalhães ao procurar o 

Governador Hélio Campos, e de entendimentos, uma vez que aquele ato não parece ter 

cessado ali, pois em meados da década de 1990 foi construído um monumento aos pioneiros. 

Tratava-se do “Projeto Raízes”, desenvolvido em uma parceria entre a Fundação Banco do 

Brasil e a Prefeitura Municipal de Boa Vista, cuja finalidade era identificar e preservar os 

patrimônios arquitetônicos, artísticos, culturais e históricos da cidade. O trabalho envolveu 

reforma e pintura de fachadas de prédios antigos e reforma de praça. Conforme relatório de 

atividades da cidade de Boa Vista, esse projeto obedeceu aos critérios adotados para os 

conjuntos arquitetônicos considerados patrimônios da humanidade pela UNICEF, Fundo de 

Cultura das Nações Unidas. 

Essas ações podem ser entendidas como um trabalho de reenquadramento das 

memórias tradicionais da região do rio Branco, visto que uma das etapas do Projeto Raízes 

abarcou obras no berço histórico da cidade de Boa Vista, incluindo a reforma da Praça 

Barreto Leite. Nesta foi construído um monumento que se tornou cartão-postal da cidade e, 

com certeza, atendeu às reivindicações dos historiadores orgânicos das memórias locais, 

compensando-os por seus esforços para mantê-las, uma vez que no centro da escultura, 

guiando a instalação da sociedade nacional na região, encontra-se um fazendeiro a cavalo 

reinando absoluto nos campos de Roraima. 
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Figura 3 - Monumento aos Pioneiros – 1995.
100

 

 

Entretanto, por mais que os investimentos na preservação dessas memórias 

continuassem em diligência, a partir da criação do Território Federal do Rio Branco elas 

foram se tornando presas ao passado de Boa Vista, despertando apenas reminiscências de uma 

atividade econômica que desempenhou papel central em um dado período de sua história, mas 

que passava a ser eclipsada por outras atividades. Pois questões de ordem geopolítica, intenso 

processo migratório e um novo projeto urbano fomentavam novos interesses nos planos de 

seus gestores. 

Independentemente das controvérsias, em conversa no dia a dia com os moradores de 

Boa Vista observa-se que raramente alguém declara qualquer ligação com o garimpo. 

Entretanto, quando o diálogo se torna mais familiar, quase todos os moradores revelam algum 

tipo de relação com essa atividade – a própria pessoa, um parente ou alguém conhecido teve 

algum tipo de envolvimento com a exploração de ouro e diamante. Imagina-se que isso 

justifica a existência da estátua de um garimpeiro no centro da cidade. 
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1.5 DA PROCISSÃO AO DESFILE MILITAR: BOA VISTA ENTRE O LOCAL E O 

UNIVERSAL  

 

A identidade, assim como a diferença, é uma relação social, o que implica uma 

definição discursiva e linguística “sujeita a vetores de força, a relações de poder” que “não 

são simplesmente definidas”, mas impostas; que “não convivem harmoniosamente, lado a 

lado, em um campo sem hierarquias”, mas estão em constante disputa.
101

 Com base nessa 

concepção e levando em conta que um acontecimento aparentemente isolado – a construção 

de uma estátua na praça central de Boa Vista em homenagem aos garimpeiros na década de 

1970 – causou descontentamento aos descendentes das famílias de “pioneiros” na cidade a 

ponto de o governador ser procurado para reparar o erro, busca-se neste tópico refletir sobre a 

memória coletiva produzida pela sociedade boa-vistense ao longo do século XX, com a 

atenção voltada, mais especificamente, para a relação entre pecuaristas, católicos e militares. 

O objetivo desse exercício é ressaltar o processo de aceitação, assimilação e rejeição 

de condições que a invenção de uma identidade local exigiu de seus idealizadores ao longo 

desse período. Lembrando que, por mais que as representações do mundo social “aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados pelos interesses 

de grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 

proferidos com a posição de quem os utiliza”
102

. Isso implica dizer que o processo de 

construção de uma identidade exige interações que resultam de acordos e negações, e 

circunstâncias são incorporadas ou rejeitadas nessa atividade.  

No que diz respeito às memórias dos “pioneiros” na região do rio Branco, como já se 

observou anteriormente, o Forte de São Joaquim aparecia como um dos pontos das primeiras 

lembranças que caracterizavam a identidade desse grupo. Nesse local já se fundiram 

atividades dos membros da Igreja Católica com atividades dos militares no processo de 

colonização da região, dando origem aos criadores de gado, grupo central da identidade de 

pioneiro. 
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“O Forte de São Joaquim concorreu, juntamente com a introdução do gado nos 

lavrados do rio Branco, como um dos principais fatores atrativos para o povoamento da 

região.” Por ele passaram pessoas como Frei José dos Inocentes (Capelão), Major Carlos 

Batista Mardel, Capitão Inácio Lopes de Magalhães, Capitão Bento Brasil, Sargento João 

Capistrano da Silva Mota
103

, antepassados das famílias de pioneiro. De forma que: 

 

A evangelização foi reforçada com a construção do Forte uma vez que 

ali residiam dois religiosos: um capelão carmelita e outro pároco 

capucho. Frequentemente, com um altar móvel, os religiosos 

empreendiam viagens de desobriga para celebrar missa e batizar 

tantos quantos pudessem.
104

 

 

 Como se pode perceber, a influência de militares e religiosos católicos já se 

encontrava no DNA da própria identidade da sociedade local. As primeiras entradas na área 

do rio Branco, no começo do século XVIII, já registravam a presença do padre Jerônimo 

Coelho, carmelita que teve como parceiro Francisco Ferreira, explorador que teria chegado à 

região amazônica por esse período. Tratava-se de uma fase da história da localidade em que a 

“extração de drogas do sertão e apresamento de índios por particulares, agindo no mais das 

vezes clandestinamente e à revelia dos objetivos e determinações do Estado”, eram práticas 

frequentes. Foi nesse contexto que ambos foram acusados de participação em negócios 

envolvendo escravos índios.
105

 

Associados aos maus-tratos, descimentos e comercialização de indígenas aldeados, 

os carmelitas foram criticados por não terem um projeto adequado à catequização das 

populações indígenas e, com isso, seus aldeamentos foram se reduzindo até meados do século 

XIX. Entretanto, com a presença dos carmelitas na região do rio Branco as homenagens aos 

santos, em especial a Nossa Senhora do Carmo, ganharam expressão, e com a saída desses 

padres essas atividades passaram a ser organizadas por leigos, de modo “[...] que para 

conduzirem ou realizarem os eventos sagrados como as devoções, novenas, rezas e orações 
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nos sítios, logradouros e fazendas existentes ao longo das margens dos rios da região, 

chamavam as benzedeiras e rezadores locais”
106

. 

Elevada à categoria de freguesia de Nossa Senhora do Carmo em 1858, e a 

Município de Boa Vista do Rio Branco em 1890, na antiga vila foi construída a Paróquia de 

Nossa Senhora do Carmo em 1892, padroeira da Ordem dos Carmelitas. Com a criação da 

paróquia veio a nomeação do primeiro vigário, o Cônego José Henrique Feliz da Cruz Daoia, 

que permaneceu apenas alguns meses. Em 1893 foi substituído por Manoel Furtado de 

Figueiredo, padre já idoso e debilitado de saúde, que permaneceu até 1909, quando foi criada 

a Prelazia do Rio Branco e chegaram os beneditinos, efetivando a presença da Igreja na 

região. 

Sozinho na Vila e gozando de pouca saúde, o padre Manoel Figueiredo encontrava-

se sem condições suficientes para administrar os bens da Igreja, que ficaram sob a 

responsabilidade do coronel Bento Brasil, fazendeiro e chefe político local. Além disso, 

muitas atividades religiosas passaram a ser organizadas por leigos, como quermesses, rezas e 

ladainhas.
107

 

Por outro lado, 

 

Com a República, novos cargos elegíveis e públicos surgiram 

provocando entre os fazendeiros do rio Branco interesses em ocupá-

los; foi assim para as funções públicas administrativas inerentes aos 

cargos de deputados estaduais, superintendente e intendentes 

municipais, bem como aos cargos a estes ligados, que funcionavam 

em apoio à administração pública como secretário, chefes das 

repartições públicas (correio, delegacia de polícia) que para eles eram 

indicados funcionários por meio da influência política dos fazendeiros 

locais. É a partir deste contexto que a festa de Nossa Senhora do 

Carmo ganha visibilidade no cenário político local passando a ser 

conduzida pelos fazendeiros, que compunham as oligarquias locais.
108

 

 

Dessa forma, as alterações políticas com a implantação da República, a criação do 

município de Boa Vista do Rio Branco e a condição de sede paroquial provocaram algumas 

mudanças na Vila, gerando crescimento urbano e aumento populacional. Com isso, a festa de 
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Nossa Senhora do Carmo alcançou um prestígio que até então não tinha, ganhou centralidade 

na região e importância política, concentrando pessoas na sede do município. Entendendo que 

a organização da festa da padroeira favorecia uma economia política, os fazendeiros, que 

antes promoviam a festividade apenas em suas propriedades, passaram também a financiar o 

evento em Boa Vista, aumentando os investimentos à medida que a importância da festa 

crescia. No começo do século XX, a organização da festa já se encontrava totalmente sob a 

administração dos fazendeiros, colocando a Igreja na posição de profunda dependência da 

elite local, resumindo a atuação do padre a ações mínimas, restritas ao que não podia ser 

ministrado por leigos: missa, batizado, casamento, entre outros. 

Convertendo-se “a festa em um instrumento de legitimação da hegemonia política 

local”, ela se transformava também em ponto de apoio das memórias que alimentavam a 

identidade dos pecuaristas, de forma que uma atividade específica de uma instituição era 

assimilada e transformada pela elite política local em um instrumento de fortalecimento de 

sua imagem enquanto grupo. Nesse processo, às atividades religiosas foram sendo 

incorporadas várias outras atividades recreativas, como corridas de cavalos, leilões, bingos, 

jogos de futebol, exposições de animais, fazendo das homenagens à santa a maior festa da 

região. 

Comparando as festas realizadas nas fazendas com aquelas na cidade, era observado 

que nas fazendas e sítios as festividades, que duravam até três dias, demandavam a montagem 

de altar com enfeites e uso de roupas novas. Ao convidar e acolher em sua propriedade a 

vizinhança para usufruir de sua prodigalidade, o fazendeiro e seus familiares, enquanto 

anfitriões, eram colocados em posição de destaque, ocasionando uma forma de “exercerem ou 

constituírem seu poder”. Realizadas na Vila, as festas religiosas passaram a chamar a atenção 

de toda a região, levando a população do campo a se concentrar na cidade. E, se os eventos 

realizados nas fazendas e sítios colocavam em evidência seus proprietários e familiares, na 

Vila o destaque ficava com as autoridades, “superintendente, intendente, delegado de polícia 

etc.”  

Examinando fotos da época, era verificada a posição social dos moradores da região 

pela forma de se vestirem e se comportarem por ocasião dos eventos religiosos: 
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[...] os fazendeiros de branco presentes às missas aos domingos, 

ocasião que durante as festas consistia numa oportunidade única. 

Deste modo, está sempre bem arrumado, usando paletó e calças 

brancas, possivelmente revelava o status social e a que nível 

econômico pertencia a pessoa. Construía-se numa identidade social 

que destacava a pessoa através do vestuário. Como a maioria da 

população que frequentava a festa era pobre, ou possuía mínimos 

recursos, o uso desta vestimenta pelos fazendeiros era uma questão de 

destaque para os fazendeiros se vestirem de terno branco para 

estarem presentes principalmente à missa.
109

 

 

Mediante a organização do evento ou as posições assumidas no desenrolar dos 

rituais, a exemplo da condução de andor com a imagem da Santa pelas ruas de Boa Vista, ou 

ainda as roupas usadas, a festa tornou-se ocasião ímpar de revelação de posições sociais, 

distinguindo em especial a elite dos demais habitantes da região. Para além dessa 

representação, a festa proporcionava também o compartilhamento de memórias entre os 

habitantes da região, que, ao se concentrarem na Vila em razão desses eventos, permitiam o 

fortalecimento de uma identidade do rio-branquense. 

 

De fato, cada vez que no interior de um grupo restrito as memórias 

individuais querem e podem se abrir facilmente umas às outras, como 

nos casos em que existe uma “escuta compartilhada” visando os 

mesmos objetos (por exemplo, monumentos, comemorações, lugares 

que terão o papel de “ponto de apoio”, de “sementes da recordação”), 

percebe-se então uma focalização cultural e homogeneização parcial 

das representações do passado, processo que permite supor um 

compartilhamento da memória em proporções maiores ou menores.
110

 

 

Dessa forma, imagina-se que o poder maior da festa estava em reunir os moradores 

da região e propiciar momento de partilha de memórias locais, em que o próprio evento 

ganhava centralidade, revelando a sociedade para si própria. Nessa condição, a 

 

[...] homenagem a Nossa Senhora do Carmo representava para os 

fazendeiros locais, um instrumento de exibição de uma imagem, pois 

não conseguiam legitimação usufruindo apenas dos meios políticos, 

econômico e da coerção física, bem como para através dela 
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ascenderem aos cargos públicos e legislativos existentes na região, 

principalmente após a região ser elevada à categoria de município 

[...].
111

 

 

A festa de Nossa Senhora do Carmo, assimilada assim pela população da vila de Boa 

Vista do Rio Branco, era, pelo viés de um catolicismo tradicional e rural, esvaziada, em parte, 

de seus valores religiosos para ganhar uma conotação política, que satisfazia aos interesses da 

elite local. De forma que a fraca presença da Igreja permitia às lideranças políticas locais 

tomar a frente dos eventos religiosos e os conduzir em benefício próprio. 

Entretanto, a presença dos padres na vila de Boa Vista no final da primeira década do 

século XX abriria um campo de disputa em torno do evento, o que aconteceu com a criação 

da Prelazia de Roraima, tornando efetiva a presença da Igreja na região, pois: 

 

Com a chegada dos monges Beneditinos a região em 1909, uma série 

de práticas e poderes de mando exercidos pelos fazendeiros no seio da 

Igreja, como a condução da festa realizada em homenagem à Nossa 

Senhora do Carmo e, a administração dos bens da Igreja passaram a 

ser questionados e contestados.
112

 

 

A substituição do Padre Manoel Furtado de Figueiredo pelos monges beneditinos 

provocou várias mudanças nos campos político, econômico e religioso. Em meados da década 

de 1920, o cientista norte-americano Hamilton Rice, ao visitar a região, já observava que o 

destino da população do rio Branco parecia repousar nas mãos de dois grandes fazendeiros, 

chefes de partidos políticos opostos, e de Dom Pedro Eggerath, prelado da missão do rio 

Branco.
113

 Deduz-se daí o grau das rivalidades que se processaram entre fazendeiros e padres 

no período entre a chegada dos beneditinos e o momento de observação do norte-americano. 

Sobre o contexto histórico desse processo, cabe notar que a Igreja Católica no Brasil 

vivia fortes tensões com o governo imperial, surgidas em meados do século XIX: 
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[...] a questão religiosa com a maçonaria e a proibição dos noviciados 

pelo ministro da justiça, apressando a lei da “mão morta”, que 

assegurava ao governo os bens das antigas ordens religiosas, 

premeditou a separação Igreja e Estado, definida em 1889 com a 

Proclamação da República.
114

 

 

Na época, a Região Amazônica chamava a atenção pelo apogeu da borracha. Sua 

população, que em 1872 era de 337 mil habitantes, em 1890 pulou para 476 mil, e em 1906 já 

atingia 1,1 milhão de pessoas. Assim, a Igreja procurava dar uma resposta a esse incremento 

populacional e à República positivista iniciada no Brasil com a proposta de romanizar a 

Igreja. Desse modo, 

 

As novas congregações, bem como as antigas ordens que passavam 

por um processo de reforma, introduzem na Amazônia, um novo 

cristianismo, de cunho ideológico, mas sem querer admitir, 

cientificista, positivista [...] bem como corrigir os erros da 

religiosidade leiga, tão abundante e profícua na Amazônia.
115

 

   

Nesse contexto, os padres que se dirigiram à região levavam consigo o firme 

pensamento de adentrar a floresta e levar a luz da civilização ao povo atrasado da Amazônia. 

Ao se deslocarem rumo a Boa Vista, ainda em Manaus, os beneditinos foram alertados pelo 

Bispo da Igreja no Amazonas sobre os cuidados que deveriam ter com os principais chefes 

políticos do rio Branco, com atenção especial para o coronel Bento Brasil e sua família, pelo 

fato de serem “gente arrogante e estúpida que não sabiam resolver seus problemas como gente 

civilizada, fazendo sempre uso da extrema violência contra todos e qualquer um que 

contrariasse seus interesses na região”. Agravava ainda mais a situação o fato de serem 

também chefes de casa maçônica, de forma que “os monges deveriam manter contato com 

eles apenas o mínimo necessário”
116

. 
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A festa da padroeira realizada no dia 16 de julho de 1909 aconteceu sem alteração, 

organizada pelos fazendeiros. Entretanto, para os padres, tratava-se de uma situação 

insustentável, pois seria impossível conviver com tal conjuntura, uma vez que a organização 

das atividades religiosas, por direito, lhes pertencia, de maneira que as relações entre os 

religiosos e o coronel foram rompidas no final de novembro do mesmo ano. Entre os motivos 

estavam, além da organização da festa, a prestação de conta que o coronel devia apresentar 

aos religiosos sobre o repasse dos bens da Igreja, até então lhe confiados, e a recusa dos 

monges, no dia 20 de novembro, em celebrar um batizado cujo padrinho pertencia à loja 

maçônica. Neste último episódio os padres foram espancados e, sob a mira de revólver e 

zombaria, obrigados a realizar o batizado. 

Dessa forma, 

 

Ao contrário da expectativa dos monges, os maiores problemas a 

serem enfrentados pela missão beneditina não partiriam dos índios 

pagãos, mas antes, por um lado, dos regionais, cujos costumes 

religiosos não se enquadrariam sem resistências na ortodoxia católica 

pós-conciliar, e, por outro lado, dos agentes do SPI, que lutariam pela 

exclusividade dos recursos públicos destinados à assistência aos 

índios.
117

 

 

Passado o incidente do batizado, os monges, temendo uma segunda agressão, foram 

se refugiar na fazenda “Capella”, situada em frente ao Forte de São Joaquim, de propriedade 

do coronel Paulo Cordeiro da Cruz Saldanha, adversário político do coronel Bento Brasil e 

ferrenho opositor dos maçons. Sem alternativa para a realização da festa da padroeira que se 

aproximava, Bento Brasil e seu grupo arrombaram as portas do templo e dele se apossaram, 

colocando novas fechaduras nas portas. E, de acordo com relatório da missão, 

 

Realizaram sacrilegamente as novenas de Nª. Sª. do Carmo, a festa da 

Immaculada Conceição e a do Natal, e na falta dos sacerdotes que 

expulsaram, serviram-se de três indivíduos da loja maçônica, que 

faziam alternadamente o papel de padres, entre ditos e dichotes, e 

depois de tanto sacrilégio, sairam da Egreja a rua em procissão 

caricata.
118
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 Como já foi ressaltado, ao perder o seu referencial central – apelo religioso dirigido 

pelos padres católicos –, a festa da padroeira foi assimilada pelos pioneiros, tornando-se um 

evento relevante no fortalecimento da identidade local. Dessa forma, uma prática específica 

de um grupo havia se transformado, convertendo-se em um mecanismo de manipulação 

política de outro grupo social, pois, ao deixarem seus atores centrais em segundo plano, as 

festas religiosas em Boa Vista se encaixaram perfeitamente no projeto do outro, ganhando 

novo significado e servindo a novos propósitos. 

Assim, em lugar de colocar no centro das atenções a figura de religiosos, a festa 

passou a ressaltar a figura de fazendeiros e maçons, tornando-se um recurso de fortalecimento 

da identidade dos “pioneiros” na região. Missas, rezas, novenas e procissões tornaram-se 

pontos de apoio de suas memórias ao se mesclarem com outras atividades, a exemplo de 

exposições de animais, corridas de cavalos, leilões. 

 Entretanto, no que diz respeito à relação entre o coronel Bento Brasil e os religiosos, 

aquele deu duas alternativas a estes: voltar para celebrar a festa da padroeira ou deixar a 

região. Não obedecido, foi a Manaus solicitar a expulsão dos missionários da região do rio 

Branco ao governador do Amazonas, Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt, seu aliado 

político, filiado ao Partido Republicano do Amazonas e, conforme relatório da missão, com 

“um abaixo assinado por 48 pessoas (a totalidade dos 48 maçons da loja) que pediam essa 

expulsão”
119

. “Entre outras cousas accusava os padres, de revolucionar o povo, de reunir em 

deposito armas de guerras e dynamite, para fazer voar nos ares toda a aldeia da Boa Vista.”
120

 

Com isso, o coronel conseguiu do governador um destacamento composto por dez 

policiais, para restabelecer a ordem no rio Branco. E, por mais que ações contrárias tenham 

sido providenciadas, como o envio de carta e abaixo-assinado com mais de cem assinaturas 

em favor dos padres ao governador e a outras autoridades, na manhã do dia 8 de março de 

1910, a casa em que os padres se encontravam refugiados era cercada por essa força e sofria 

um forte ataque a bala. Por sorte, os padres não se encontravam em seu interior. 

Esse fato teve repercussão no estado, várias críticas foram feitas ao governador do 

Amazonas, em especial pelos adversários políticos. No Rio de Janeiro, sede central da Ordem 
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Beneditina, os monges, apoiados pela comunidade católica, organizaram inúmeras 

manifestações públicas chamando a atenção das autoridades para os acontecimentos ocorridos 

com os padres no rio Branco. Cartas foram enviadas às principais autoridades religiosas e 

estatais, inclusive ao Papa e ao Presidente da República, a quem foi pedido garantia de vida 

para os padres. De forma que “A perseguição política então desencadeada por Bento Brasil 

aos missionários no rio Branco suscitou veementes protestos por parte da população católica 

nas capitais brasileiras, em especial no Rio de Janeiro.”
121

 

Diante desses conflitos – os padres sendo forçados a abandonar a Vila, se refugiando 

em outros locais da região e, posteriormente atacados por doenças, reduzidos em número –, 

em 1915, por problemas internos da Ordem, voltaram à sede da missão no Rio de Janeiro. A 

presença dos missionários na região havia se tornado “uma interferência perturbadora na 

correlação de forças locais e potencialmente um risco para a hegemonia do deputado e seu 

grupo, que se aglutinava em torno da formação da loja maçônica 'Paz e Progresso do Rio 

Branco'”
122

. 

Em 1921, com a abadia beneditina no Rio de Janeiro sob a direção de Dom Pedro 

Eggerath, os padres retornavam ao rio Branco, abrindo uma nova fase da missão sob novas 

orientações: 

 

Tomando novo rumo por causa das circunstâncias, ordeno a meus 

queridos filhos [...] de se dedicar para o futuro de modo especial aos 

interesses espirituais dos civilizados como dos índios, deixando mais 

de lado o desenvolvimento temporal e abandonando a idéia de aldear 

índios visto que seria entrar em conflito com as idéias actuais do 

governo. [...] Os monges abster-se-hão completamente de qualquer 

ingerência em questões de política local, e procurarão estabelecer nas 

almas o reinado de N. S. Jesus Christo. [...] não mostrando a menor 

oposição aos esforços do governo, [...] lembrando-se sempre que a 

Egreja Catholica é flexível e se adapta a todas as circunstâncias 

materiais ou políticas.
123
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No embate entre o grupo dominante local e os religiosos, a hegemonia política do 

primeiro prevaleceu, de forma que os planos de catequese dos monges, por força coercitiva da 

ordem estabelecida na Vila, tiveram de ser revistos: os padres precisariam se adaptar aos 

anseios da elite local se desejassem se estabelecer a contento na região. 

Em vez de uma atenção voltada diretamente para a catequese de indígenas, os 

beneditinos anunciaram a implantação de vários projetos industriais que pretendiam retirar a 

região do rio Branco do atraso e da estagnação econômica – o objetivo era conduzi-la ao 

desenvolvimento e bem-estar social para o bem de todos. Nesse sentido, a Sociedade de 

Melhoramento do Rio Branco, projeto dos padres, proporcionava não só lucro aos 

fazendeiros, mas também uma aliança como forma de superar os problemas do passado. Para 

além da catequese, o projeto abrangia a abertura de estrada e de empresa agroindustrial, bem 

como a fundação de uma escola e de um hospital. 

Na década de 1920, com a fixação dos padres na Vila e as ações no esforço de dar 

vida à Companhia de Melhoramentos, a paisagem urbana de Boa Vista passou por 

transformações. Novas construções foram feitas, como o prédio da Prelazia, que viria a 

funcionar como a primeira sede do Governo do Território do Rio Branco, a escola São José e 

o hospital de Nossa Senhora de Fátima, o que contribuiu para a Vila ser elevada à categoria de 

cidade.
124

 Entretanto, a má gestão dos negócios e a falta de apoio por parte da sociedade local 

tornaram o projeto inviável, causando prejuízos aos cofres da missão beneditina. 

Como se pode perceber, os rituais religiosos de origem católica foram úteis à 

formação da identidade local, mas desde que sem seus protagonistas. Se a presença dos padres 

sofreu resistência por parte da sociedade local no início do século XX, a indagação agora é: 

como essa sociedade se comportou, a partir de meados desse século, quando submetida aos 

governos do Território? Cabe lembrar que foi administrado por pessoas enviadas 

exclusivamente com essa finalidade – por sinal, muitos militares. 
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1.5.1 Militares, desfiles, identidade e poder 

 

Com Getúlio Vargas a ocupação da Amazônia passava a ganhar novo significado 

para o Estado Nacional. Em discurso pronunciado de Manaus para a nação brasileira em 

outubro de 1940, quando em visita à região, dizia ele: 

 

O período conturbado que o mundo atravessa exige de todos os 

brasileiros grandes sacrifícios. [...] Aqui na extremidade setentrional 

do território pátrio, sentindo essa riqueza potencial imensa, que atrai 

cobiças e desperta apetites de absorção, cresce a impressão dessa 

responsabilidade a que não é possível fugir nem iludir.
125

 

 

O mundo vivia uma crise e, nesse contexto, as riquezas da Amazônia podiam 

despertar a cobiça internacional. Como se sabe, na ocasião se desenrolava a Segunda Guerra 

Mundial e, para Vargas, os possíveis desdobramentos que esse acontecimento deixava antever 

requeriam mudanças no projeto que até então havia orientado as práticas de ocupação de seu 

espaço físico. “Ao homem moderno, está interdita a contemplação, o esforço sem finalidade. 

E a nós, povo jovem, impõe-se a enorme responsabilidade de civilizar e povoar milhões de 

quilômetros quadrados.”
126

 

Para uma vila acanhada, situada na fronteira mais setentrional da Amazônia, essa 

orientação parecia prenunciar uma nova idealização para Boa Vista, pois “Onde somente a 

selva existia; onde imperava o primitivismo da vida; as riquezas naturais pedindo o trabalho 

do homem, rasga-se hoje uma cidade moderna”
127

. Boa Vista aparecia como expressão do 

governo central em seu diálogo, preso a um contexto mundial. Uma nova configuração desse 

espaço entrava em pauta, impondo à cidade a busca de novas representações conduzidas por 

preocupações de novos gestores, as quais fugiam ao seu contexto tradicional. 

Em julho de 1944 desembarcava em Boa Vista o capitão Ene Garcez com sua equipe 

para implantar e governar o Território Federal do Rio Branco. Ao relembrar esse momento, 

comentava Garcez que, na ocasião, se instalou na Prelazia, ocupando um prédio dividido com 

os padres. De acordo com ele, quase foi convidado a instalar o governo naquele prédio – 
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portanto, em perfeita sintonia com o bispo, autoridade máxima da Igreja Católica local. 

Entretanto, afirmava que, para que isso ocorresse, houve a interferência dos “coronéis” 

Adolfo Brasil e Homero Cruz, com os quais Ene Garcez disse ter feito amizade – por sinal, 

tinha como seu auxiliar um genro deste último –, bem como que as pessoas que recrutava para 

o quadro administrativo tinham indicação desses coronéis.
128

 

Essas afirmações mostravam que, ao contrário dos beneditinos há três décadas atrás, 

quando, ao chegarem a Boa Vista, não encontraram ninguém lhes esperando, e até mesmo a 

casa colocada à sua disposição pelo comendador e comerciante J. G. Araújo havia sido 

alugada pelo seu procurador em Boa Vista, coronel Bento Brasil, para uma família de um 

comerciante português, os novos agentes de poder, então recém-chegados, como se pode 

perceber, foram recebidos de forma bem diferente pelas lideranças políticas locais. Isso 

parece revelar o grau de expectativa que os novos habitantes causavam na elite política da 

cidade, em ambos os casos, anunciando interferência no poder, para pior, no primeiro caso, e 

para melhor, no segundo. 

Se na primeira fase a presença dos beneditinos apenas alterava a configuração do 

poder local, na segunda as forças políticas da cidade, inclusive religiosos, eram obrigadas a 

dividir o poder com o governo do Território, passando, inclusive, o comando administrativo a 

este. Todavia, o segundo caso abria expectativa de ganhos nos campos político e econômico, 

uma vez que a região saía da condição de município isolado de um estado pobre da federação 

e distante do centro das decisões para a dependência direta do poder central. Dessa forma, a 

fusão de interesses das diferentes forças políticas existentes em Boa Vista com o novo agente 

de poder do Território mostrava indivíduos e instituições se unindo num mesmo projeto de 

governo, em que o poder local se reconfigurava para manter a mesma ordem social. 

Assim, as lideranças políticas já existentes permaneciam na esfera do poder e, salvo a 

inclusão de alguns indivíduos nesse grupo por parte do governo do Território e algumas 

alterações impostas pela forma de funcionar da nova instituição administrativa, o poder seguia 

concentrado nas mãos das mesmas pessoas, uma vez que os coronéis e chefes políticos locais 

eram apenas forçados a conciliar suas autoridades com o representante da Presidência da 

República, agora presente na figura do Governador do Território. Dessa maneira, nas relações 

de poder, a implantação do Território Federal do Rio Branco pouco significou para as 
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camadas populares, à exceção da expansão da máquina administrativa, que passou a requisitar 

um número maior de funcionários. 

Entretanto, com a implantação do Território e, posteriormente, com o período militar 

a partir da década de 1960, “O caráter local pecuário, que se formou no século 19 e primeiras 

décadas do século atual, é subjugado pelo rolo compressor do poder central (burocracia 

urbana e poder das repartições federais)”. E, “Como uma cidade que recebe migrantes de todo 

o país, [...] Boa Vista apresenta um caráter nacional, onde dificilmente se pode identificar um 

perfil regional dominante”
129

. Com isso, 

 

A “cidade velha” e lusitana dos tempos da pecuária exclusiva e dos 

primeiros esforços de mineração, remanesceu no declive do terraço 

ribeirinho, mirando o rio Branco, enquanto o estado federal tratou de 

construir uma nova cidade na superfície quase perfeitamente plana e 

monótona, de campos, com horizontes sem fim, em cuja direção iam 

as vias radiais, e dando as costas aos detalhes caprichosos dos níveis 

dos terraços ribeirinhos, das sinuosidades das margens do rio, e do 

verde da floresta ciliar do rio Branco.
130

 (ver Figuras 4 e 5) 

 

Para esse autor, a primazia de Boa Vista na região do rio Branco se devia ao “[...] seu 

papel de símbolo da vontade do poder central no extremo do país” e, assim, a cidade entrou 

em novo processo de urbanização. A partir de então, passava a ganhar ares modernos, 

distanciando-se das práticas regionais e do rio, retirando a cidade de Manaus da posição de 

espelho. A população de Boa Vista agora se voltava para o Rio de Janeiro, tomando a então 

capital do país como modelo. 

As figuras a seguir levam a pensar nas memórias da cidade de Boa Vista como 

divididas em dois períodos distintos: de um lado, as memórias da antiga vila interiorana, dos 

criadores de gado bovino, vinculada ao estado do Amazonas e, portanto, sem função de sede 

de decisões políticas; e de outro, as memórias da cidade moderna que começava a se formar a 

partir da criação do Território, soterrando, posteriormente, com uma invasão de migrantes e 

novas atividades, o antigo vilarejo, em um movimento promovido diretamente pelo Governo 

Federal. 
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Figura 4 - Planta da Vila de Boa Vista do Rio Branco – 1924.
131

 

 

 

Figura 5 - Maquete do Plano Urbanístico de Boa Vista  

(Traçado Urbano / Radial concêntrico) – 1944.
132

 

 

As grandes mudanças só se efetivaram após a implantação do regime militar, quando 

Roraima adquiriu importância geopolítica em razão da complicada situação política no Caribe 

e das reformas administrativas no Governo Federal.
133

 Mais uma vez a cidade aparecia como 
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expressão do Governo central em seu diálogo com o contexto político mundial. No que diz 

respeito à influência dos militares para o desenvolvimento da cidade: 

 

Na região de Roraima, é a partir dessa época, 1964/65, que tudo 

começou a acontecer de modo decidido e permanente. Só após 1964 

Roraima conseguiu a implantação das rodovias Manaus-Boa Vista-

Marco Bv-8 e Boa Vista-Bonfim-Fronteira com a Guiana, que 

quebrou o isolamento sazonal provocado pelo rio Branco. Desse 

período é também a modernização da Cidade de Boa Vista, com o 

asfaltamento de todas as ruas centrais, a Companhia Telefônica, a 

água potável para 90% da população, a luz elétrica regular nas 

residências, a modernização da estrutura organizacional do Território 

e a instalação de unidades militares maiores do Exército e da 

Aeronáutica.
134

 

 

A exemplo de Freitas, os memorialistas locais davam visibilidade às ações 

desenvolvidas pelos governos do Território e, com isso, o período militar, ao contrário do que 

ocorreu na maioria das capitais brasileiras, ganhava significado marcante para a sociedade 

boa-vistense, permitindo, em boa medida, a incorporação das realizações desses agentes à 

história dos “pioneiros” na região. 

Para Souza, a presença do Governo central em Roraima era um anseio antigo do seu 

povo, pois: “Desde longo tempo já se havia reclamado maiores atenções do Governo Federal 

para as distantes paragens amazônicas, em face das rudimentares condições de vida que vinha 

experimentando o Homem, em região tão importante, dada a sua situação geográfica de zona 

fronteiriça.”
135

 Escrevia ele em 1979: 

 

Hoje, felizmente, começamos a experimentar as vantagens de um 

Roraima integrado na senda do desenvolvimento sócio-econômico e 

cultural. Boa Vista, cidade das construções de pontes sobre rios 

caudalosos, cidade das ruas asfaltadas, cidade urbanizada em forma de 

leque, a maior do hemisfério Norte do Brasil, já conhecida como a 

Capital da integração.
136
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E, pontuando as melhorias na condição de vida na cidade, lembrava a educação, 

ressaltando o seu “ensino moderno”, “com professores capacitados”. Nos transportes, citava 

um “aeroporto internacional moderno, dentre os melhores do Brasil”, e a ligação via terrestre 

internacional com a Venezuela e República da Guyana, além da ligação com Manaus. E 

seguia com sua lista de construções modernas que embelezavam a adolescente cidade: 

 

Edifícios como o da Delegacia da Receita Federal, do Palácio da 

Justiça, do Banco do Brasil, da EMBRATEL, dos Hotéis: Tropical e 

Praia Palace, o Palácio da Cultura, a Catedral Cristo Redentor, o 

Estádio Canarinho, conjuntos residenciais de elevado padrão para 

civis e militares vêm transformando os lavrados da capital roraimense 

em cidade moderna, que diz do vertiginoso progresso no 

desenvolvimento de Roraima e dá um toque de beleza à cidade 

menina-moça do Brasil-Norte.
137

 

 

Na sua avaliação, Boa Vista tinha passado a dispor de todos “os requisitos 

necessários para o conforto de seus habitantes [...]: serviço de água, esgotos, hospitais, escolas 

– tudo dentro de um planejamento que prevê inclusive, o crescimento da cidade, nos próximos 

10 anos”
138

. Entretanto, em relação à rede de esgoto, por exemplo, na década de 1980 se 

limitava à área central da cidade.  

Para Magalhães, a criação dos territórios foi a salvação dessas regiões, uma vez que 

indagava: “Que seriam essas imensas áreas se não tivessem sido transformadas em Territórios 

Federais?”
139

 E, sobre as mudanças ocorridas na cidade, recitava nos versos do poema “Ode à 

Boa Vista”, de sua autoria: 

 

Tu eras antigamente 

Bem humilde, bem singela. 

Tu não tinhas avenidas 

Cada rua era viela 

Mas chegando aqui o progresso 

Te tornaste altiva e bela
140
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Como é notório, para seus memorialistas, a criação do Território Federal de Roraima, 

assim como a ocupação do poder pelos militares em 1964, colocou a cidade de Boa Vista em 

uma fase de desenvolvimento urbano sem precedente em sua história. Retirando os exageros 

por força de expressão dos memorialistas, a partir da década de 1960 as alterações na cidade 

ganharam relevo e força, com novos prédios, ruas, praças e práticas sociais tomadas enquanto 

fatores modernos, símbolos da vontade do governo central em integrar a região ao país. 

Vontade que, em nível local, se expressava e se revelava diretamente na pessoa do Governo 

do Território, realçando, para além desse personagem, as elites política e econômica, 

incluindo os pecuaristas da região, assim como militares. 

Nesse quadro, a cidade inteira se transformava em monumento, em uma 

ausência/presença do Governo Federal
141

, e, de forma emblemática, os principais prédios da 

cidade foram se concentrando em torno de uma grande praça circular que veio a se tornar o 

centro da cidade (ver Figuras 4 e 5), dando visibilidade ao novo poder e destacando-se, mais 

recentemente, com a construção de uma antena da empresa Telefônica, atuando como 

orientação visual. 

As “medidas de impacto” produzidas por uma política de integração da Amazônia ao 

contexto nacional levada a efeito pelos militares abrangeram toda extensão do Território 

Federal de Roraima, se materializando, além da cidade, na construção de pontes, estradas e 

assentamentos rurais que envolveram toda a sua população. Entre as estradas, a conclusão das 

obras da BR 174, que em 1977 passava a ligar Manaus a Boa Vista e Boa Vista a Santa Elena 

do Uairén, na Venezuela, se tornou prioridade entre os investimentos. 

No que se refere a Boa Vista, a cidade passou por transformações que mudariam a 

própria geografia do poder. As mudanças que haviam começado na década de 1940, com o 

planejamento feito por Darci Aleixo Deregusson, engenheiro formado pela Escola Nacional 

de Engenharia da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, no primeiro governo do Território, 

ganharam intensidade no período militar e a Praça do Centro Cívico alcançou expressão, uma 

vez que: 
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[...] o novo traçado da cidade previu um importante deslocamento do 

centro do poder para um ponto pouco mais distante da orla. Antes 

representado pelo Prédio da Intendência e localizado à margem do rio, 

esse centro seria abrigado ainda em paralelo ao rio Branco, em terreno 

destinado a compor uma praça central em que se alocariam os três 

poderes.
142

 

 

Dessa forma, os órgãos do poder, ao se concentrarem em um novo espaço da cidade, 

tornaram-se seu centro, transformando-se em referência local: 

 

Todas as mais importantes avenidas de acesso aos bairros começam 

nela e, com isso, se pode partir dali diretamente para as zonas oeste, 

norte e sul da capital (a leste está o rio). Em termos de sentido do 

tráfego, essas avenidas possuem mão dupla e transitando por elas 

tanto se sai como se chega ao Centro Cívico [...].
143

 

 

Centro que, a partir de então, passou a ser constituído em forma de um grande 

círculo, tendo ao centro o Palácio do Governo e no seu entorno: 

 

[...] em sentido horário, [...] Hotel Aipana Palace (antigo Boa Vista), 

Catedral Cristo Redentor, Palácio da Justiça, Fórum Sobral Pinto, 

Banco do Brasil, Secretaria Estadual da Educação, Secretaria da 

Fazenda Federal, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, 

Correios, novo Palácio da Cultura e sede do Banco da Amazônia, 

instalou-se em ampla e plana área onde durante muito tempo o que 

existiu foi um areal.
144

 

 

Surgidas a partir do final da década de 1960, as construções que deram contorno à 

Praça foram apresentadas enquanto obras modernas. No seu conjunto realçavam o clima de 

“Brasil Grande” dos governos militares e se mostravam como sinal inequívoco da chegada do 

progresso. 
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Figura 6 - Evolução do espaço urbano de Boa Vista – décadas de 1920 a 1980               

(IBGE, 1981).
145

 

 

Para dar expressão a essa nova estrutura física da cidade e apropriá-la aos anseios 

dos novos gestores, as principais comemorações foram deslocadas do Largo da Matriz, junto 

ao rio Branco, para a Praça do Centro Cívico, como a sinalizar o novo lugar dos donos do 

poder em Boa Vista, agora fomentado pelos órgãos públicos, o que lhe dava um caráter cívico 

e oficial, em detrimento das celebrações de cunho religioso financiadas por fazendeiros e pela 

Igreja Católica. Estas perderam expressão diante daquele que tinha como principal 

fomentador os governos nomeados pelos militares. 

Nesse novo cenário, com desfiles de militares e de alunos comemorava-se a “Semana 

da Pátria” e a “Semana do Território”, eventos que contavam com a presença do governador, 

do prefeito, do bispo e de comandantes de unidades militares com os seus respectivos 

acompanhantes. Além disso, se realizavam jogos escolares, torneios esportivos e bailes 

anualmente no Palácio do Governo em homenagem ao aniversário do Território.
146
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Com base no Jornal Boa Vista, informativo de propriedade do Governo e único 

veículo local de comunicação escrita na década de 1970, observa-se que a participação dos 

alunos nos desfiles era organizada pela Secretaria de Educação do Território, à qual cabia 

definir o tema a ser realçado em cada evento. Tais temáticas, procurando expressar o contexto 

político de cada momento, terminavam ressaltando as ações governamentais ligadas a 

propagandas que vigoraram durante o Milagre Econômico. Entre os assuntos enfatizados 

estavam aspectos do desenvolvimento local e nacional, como a construção da BR 174, a 

construção de uma “Usina do Lixo”, as campanhas de educação para o trânsito, a abertura de 

estradas, a construção de hidroelétricas, a evolução dos meios de comunicação. 

Quanto ao número de pessoas envolvidas nessas manifestações, em 1976, o Jornal 

Boa Vista de 18 de setembro registrava que cinco mil haviam assistido ao desfile de 13 de 

setembro e que a Secretaria de Educação havia mobilizado cerca de mil alunos das unidades 

escolares. Já em 1978 o mesmo veículo, na edição do dia 22 de setembro, falava que quase 

seis mil pessoas tinham desfilado no 7 de setembro, e a edição de 6 de outubro acrescentava 

que outras oito mil “disputavam palmo a palmo os lugares em volta da pista de desfiles”
147

. 

Verifica-se que, se a organização das festas religiosas dos tempos mais distantes 

propiciava encontro dos moradores da redondeza na Vila, favorecendo a sociabilidade que 

alimentava a identidade dos moradores da Vila de Boa Vista, bem como legitimava e 

fortalecia o poder nas mãos dos fazendeiros e líderes políticos, os desfiles e comemorações da 

década de 1970 proporcionavam a exibição alegórica das dimensões do próprio poder então já 

legalizado e fortemente instituído na cidade. Esses eventos, por um lado, ressaltavam as ações 

do governo, dando visibilidade à imagem de seus líderes, e, por outro, ao proporcionar o 

envolvimento da comunidade na organização ou mesmo como espectadores dos eventos, 

davam ao governo um aparente caráter democrático de participação civil e aceitação pela 

sociedade local. 

Como já enfatizado, a partir da implantação do Território, a administração da região, 

enquanto vontade do governo federal, tinha sua base de legalidade distante de Boa Vista. As 

comemorações apenas lhe davam mais visibilidade e, possivelmente, mais adesões. As forças 

políticas locais tinham duas opções: ou se alinhavam ou se mantinham afastadas do governo. 

Neste último caso, ocupando no máximo a posição de uma pálida oposição. 
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Entretanto, entre o Governo do Território e a elite local se manteve uma relação de 

reciprocidade. De um lado, as forças políticas locais se aproveitando da plataforma de um 

governo solidamente estabelecido para permanecer no poder, e de outro, o governo nomeado 

para o Território cooptando as forças políticas locais para ganhar aceitação, podendo esse 

representante se tornar um líder político local e até mesmo se projetar nacionalmente na 

carreira política. No que diz respeito à necessidade dos governadores recém-chegados ao 

Território de cooptar as lideranças políticas locais para compor uma nova configuração de 

poder
148

, isso se dava através da distribuição de cargos públicos, de apoio estatal a 

determinadas atividades privadas, ou mesmo auxiliando jovens estudantes que buscavam 

formação em outras unidades da federação. 

Se nos festejos do início do século XX havia um grupo local precisando se legalizar 

no poder, nas comemorações da década de 1970 a elite política local disputava espaço à 

sombra de um poder já estabelecido, de maneira que a interação entre o nacional e o local se 

configurava em um conchavo em que ambos os lados saíam ganhando, o governo 

fortalecendo sua imagem e as forças políticas locais ganhando espaço no poder. Presos a essa 

plataforma, a identidade dos “pioneiros” na região era fortalecida pelos seus historiadores 

orgânicos. 

Nessa perspectiva, se imagina que as mudanças ocorridas em Boa Vista nesse 

período carregavam consigo uma contradição. De um lado, o projeto nacional propunha a 

modernização da cidade, no intuito de dar visibilidade à vontade do governo central. Porém, 

com tal deslocamento de inspiração futurista, apesar de desejado pelos boa-vistenses, a 

identidade tradicional local se ressentia da necessidade de indícios da vila campestre, da 

atividade agropecuária, do rio, da natureza, pontos de assentamento das memórias de seus 

“pioneiros”. 

Dessa forma, o desenvolvimento não podia esquecer as tradições locais, uma vez que 

isso implicava esquecer as memórias das famílias de “pioneiros”. Ao mesmo tempo que a 

cidade, ao se mostrar com largas avenidas, praças e prédios modernos, ganhava um novo 

poder simbólico, conduzindo o observador para uma visão de futuro, as estátuas e 

monumentos, ao retratarem fazendeiros, indígenas, garimpeiros e migrantes de outrora, o 

faziam retroceder no tempo, encaminhando a visão para a contemplação do passado. E se no 
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jogo da governabilidade haviam se fundido autoridades recém-chegadas à terra de Macunaíma 

e autoridades já aí existentes, a tradução do moderno no tradicional era apenas mais uma 

dimensão de um mesmo projeto de governabilidade da região. 

Portanto, se os beneditinos foram rejeitados por enfraquecer os pontos de sustentação 

das memórias dos “pioneiros”, que davam coesão à principal força política local, as práticas 

políticas dos governos do Território foram assimiladas enquanto ponto de apoio para o seu 

fortalecimento. 

 

1.6 OS FILHOS DE MACUNAÍMA: INDÍGENAS, IDENTIDADE E MEMÓRIAS 

SUBTERRÂNEAS 

 

Como se pode perceber, até aqui este capítulo girou em torno dos esforços 

empreendidos pelos membros das famílias dos considerados “pioneiros” na região do rio 

Branco com o objetivo de dar consistência à identidade do roraimense e, por conseguinte, do 

boa-vistense. O presente tópico evidencia ameaças a essa identidade, pois, para além dessas 

memórias, revela o que lhe escapava, levando em conta que: 

 

Toda identidade tem, à sua "margem", um excesso, algo mais. A 

unidade, a homogeneidade interna, que o termo "identidade" assume 

como fundacional não é uma forma natural, mas uma forma 

construída de fechamento: toda identidade tem a necessidade daquilo 

que lhe "falta" - mesmo que esse outro que lhe falta seja um outro 

silenciado e inarticulado.
149

 

 

É, portanto, na condição de “algo mais” na constituição da identidade dos 

“pioneiros” na região do rio Branco que se pensa nos povos indígenas de Roraima, que 

começaram a se organizar politicamente a partir da década de 1970. Nesse entendimento, 

esses grupos são vistos como parte e excesso, aquilo que escapa, algo silenciado nas 

memórias trabalhadas anteriormente. 

                                                 
149

 HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a 

perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2007, p.110. 



75 

 

 

Nesse contexto, as lideranças indígenas recorriam às suas memórias na produção de 

uma identidade própria, que ganhou consistência nas últimas décadas do século XX
150

, em um 

esforço para obter visibilidade enquanto grupo e vigor para fazer frente à sociedade local. 

Tratava-se de um momento em que ganhava força o processo migratório em direção a 

Roraima, aumentando substancialmente a população do Território e, com isso, intensificando 

as relações entre indígenas e não indígenas e, por conseguinte, os conflitos entre esses povos. 

Tendo, de um lado, uma situação diversa diante dos avanços da sociedade local sobre 

seus territórios e, de outro, um passado cultural rico, recheado de mitos e práticas tradicionais, 

os indígenas de Roraima passaram a se organizar politicamente, retomando como principal 

ponto de apoio para a produção da uma imagem do índio as histórias de seus antepassados. 

Recorria-se em especial aos traços de memória situados em pontos conflitantes ou de 

contraste com as práticas e costumes da sociedade não indígena. 

Com o apoio da Diocese, o Conselho Indígena de Roraima - CIR, instituição com 

sede em Boa Vista, publicou diversos documentos em que é possível encontrar traços de 

memórias que remetem à origem, organização social e à visão de mundo desses povos, mais 

especificamente dos Macuxi, principal grupo indígena local. Produzidos entre a década de 

1980 e os primeiros anos de 1990, os relatos contidos nessas fontes estavam presos a um 

contexto social caracterizado por conflitos entre as comunidades indígenas e a sociedade 

local, motivados pela descoberta de ouro em Roraima e pelo consequente avanço dos 

regionais sobre as terras indígenas, como já mencionado.  

Na construção de suas representações, os líderes indígenas recorriam ao seu passado, 

na busca de construir no presente uma identidade forte o suficiente para garantir a 

sobrevivência dos povos indígenas enquanto grupo étnico específico. Com relação às suas 

origens, uma cartilha intitulada “Raposa Serra do Sol: os índios no futuro de Roraima”, 

publicada pelo CIR em 1993, relatava que, conforme a tradição oral, os indígenas Macuxi e 

Ingaricó descendiam dos irmãos Macunaíma e Aniquê, os filhos do sol. A história começava 

assim: 
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Há muito tempo, Macunaíma e Aniquê encontraram a árvore Wazacá, 

a árvore da vida, onde floresciam todas as plantas atualmente 

cultivadas pelos índios, juntamente com as diversas espécies frutíferas 

silvestres que vicejam ainda hoje na região das serras que formam as 

vertentes da cordilheira Pacaraima e nos campos adjacentes. 

Macunaíma, contrariando o irmão mais velho, Aniquê, derrubou a 

árvore Wazacá para comer os seus frutos, dando origem a atual 

conformação fisiográfica do mundo: os galhos ao caírem espalharam 

as diversas espécies vegetais pelas distintas regiões e de seu tronco 

jorrou uma torrente de água que formou os rios e lagos que vertem 

desde o Monte Roraima. 

Naquele tempo em que as pedras eram moles, Macunaíma e Aniquê, 

em suas inúmeras peripécias por este mundo, moldaram as rochas, as 

cachoeiras, enfim os acidentes geográficos que caracterizam o 

território tradicional dos Macuxi e Ingaricó.
151

 

 

A citação, como se pode observar, remete à origem da própria paisagem geográfica: 

vegetação, campos, serras, plantas cultivadas, rios, lagos, rochas, cachoeiras e, enfim, todos os 

acidentes geográficos – planícies, vales e montanhas – que caracterizavam o território 

tradicional dos Macuxi e Ingaricó. Não se tratava de um lugar comum, mas do lugar desses 

povos. Portanto, esse território já surgia com seus habitantes, que eram os próprios sujeitos 

produtores e divulgadores dessas narrativas. 

Nesse sentido, a paisagem era cultura antes de ser natureza, pois consistia numa 

construção da imaginação projetada sobre mata, água e rocha. De forma que, a partir de uma 

determinada ideia de paisagem, um mito, uma visão se formava num lugar concreto, 

misturando categorias e tornando-as metáforas mais reais que suas referências, pois passavam 

a ser de fato parte do cenário.
152

 

Mas a história não se encerrava apenas na produção dos aspectos físicos do lugar, 

uma vez que, 

 

Desde aqueles tempos remotos, os filhos do Sol
153

 partiram do mundo 

dos humanos, deixando como legado aos seus descendentes, além da 

conformação física do mundo, um conjunto de conhecimentos 
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envolvendo o domínio do fogo, padrões de comportamento, valores 

morais.
154

 

 

Dessa forma, a construção não dizia respeito apenas à conformação física do lugar, 

mas a todo um mundo de valores e de conhecimentos que envolviam o uso de técnicas 

necessárias à sobrevivência nesse espaço e padrões de comportamento, que implicavam a 

própria maneira de estar no mundo. 

Entretanto, nem tudo eram flores, haja vista que “Deixaram como herança também as 

pragas que assolam os vegetais, que atormentam os homens, as entidades que lhes infligem 

infortúnios”. Logo, se tratava de um mundo de desafios, demandando criatividade para 

sobreviver às suas adversidades. Entretanto, para isso, contavam com outra parte do legado, 

“um precioso saber relativo aos procedimentos de cura com que as pessoas preservam a sua 

integridade”.
155

 Ou seja, se por um lado havia desafios, havia também os recursos necessários 

e formas de se relacionar com os contratempos. 

Em um material de cunho didático organizado por professores indígenas a partir de 

histórias contadas pelos velhos da comunidade do Maturuca, região de serras no nordeste de 

Roraima, um dos volumes se referia à história de “Makunaimî” ou Macunaíma, principal 

personagem da mitologia Macuxi. Folheando as páginas dessa cartilha se encontram algumas 

das histórias desse personagem, delineando sua trajetória de vida e narrando vários episódios 

ao longo de sua existência.
156

 Ao observar suas ações familiares, se percebe que vivia em 

constante deslocamento pelo território dos Macuxi, no nordeste do Estado, pois no decorrer 

das narrativas são encontradas frases como: “A mãe o deu luz lá no pé da Serra do Marari. E 

lá ele se criou”; “A mãe se mudou daquele lugar para a Pedra Pintada”; “Depois de ter 

pensado se mudou para a beira do Cotingo”; “Eles chegaram a beira do Mau”; “Ele se mudou 

da Cachoeira do Mau para o Igarapé do Flexa e a laje do flexa”; “Ele falou e se mudou de 

novo para o Cotingo”; “Depois tornou a voltar para a beira do rio Tacutu. E se mudou de novo 

para o rio Cotingo”. Como se pode notar, tratava-se de uma vida nômade com práticas 

cotidianas da vida tradicional dos povos indígenas da região, pois estava sempre fazendo casa, 
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tampão, barragem, jiqui e canoa, além de constituir família, ficando explícito ainda que 

pescava e plantava mandioca. 

Nessas histórias Macunaíma estava mais para um homem mortal do que para um 

herói sobrenatural, uma vez que apresentava um perfil de vida seminômade, vivendo em 

maloca – casa coletiva circular que assistia mais de uma família, característica desses povos. 

Seus gestos, suas ações, seu estilo de vida, tudo revelava uma trajetória de vida emblemática 

daquele povo. As narrativas mostram uma relação familiar dos indígenas com o meio 

ambiente, tão íntima que os convertia em um único conjunto: sujeitos e espaço físico. Assim, 

não existia uma relação fria entre o homem e a terra; não podia ser uma relação de 

propriedade, mas tratava-se do território do Vovô Macunaíma, onde este viveu, constituiu 

família, caçou, pescou, construiu habitações e, enfim, morreu legando o mesmo aos seus 

descendentes e, portanto, legítimos herdeiros. 

Nessa relação com o meio, os acidentes geográficos eram conhecidos por nomes 

próprios, atribuídos a cada um pelo herói mitológico, revelando sua topografia e legitimando 

para os indígenas a herança dos seus antepassados: 

 

Quando saiu de sua casa, deu nome ao lugar, chamado de Pedra 

Pintada. [...] Deu nome à casa velha lá no Cotingo onde morou. 

Depois deu nome do lugar da casa velha do animal dele, chamando o 

lugar de casa velha da Raposa. [...] O vovô Makunaima deu este 

nome desde aquele tempo. 

Depois o levaram para o Boqueirão da Serra e desde aquele tempo 

seu nome é Boqueirão da Raposa. 

Desde aquele tempo, até hoje ficou o nome de Cachoeira do Maú. 

Deu nome de Cachoeira da Barragem, Cachoeira da Panela e 

Cachoeira do Jiqui. 

E quando saiu onde morou deu ao Igarapé o nome de Igarapé do 

Balde. [...] 

E desde tempo em que vovô Makunaima deu nome, ficaram estes 

nomes dos igarapés.
157

 

 

Esses relatos demarcavam o território desses povos, onde acidentes geográficos 

ganhavam nomes próprios e espaços físicos se transformavam em cultura, revelando e 

orientando um estilo de vida particular, em que o tempo ganhava calendário próprio, cujos 
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períodos do ano eram representados pelo tempo da chuva, tempo da caça, tempo da pesca, 

tempo de plantar...
158

 Percebe-se que se tratava de um mundo acabado, ficando aos seus 

habitantes apenas a tarefa de utilizar não só o espaço físico, mas também um conjunto de 

normas e valores morais. Subentende-se que a própria organização social era um fato dado, já 

inserido em seu conjunto cultural, que apresentava todos os recursos de que necessitavam 

para viver. 

No conjunto, essas histórias caracterizavam uma cosmologia própria que envolvia a 

maneira de ver, compreender, sentir e representar o mundo dos antigos indígenas. Logo, não 

se tratava de um aglomerado de indivíduos vivendo em um espaço do globo terrestre de forma 

aleatória, mas de um grupo que tinha uma origem particular e sua própria visão de mundo.  

Mesmo escritas no tempo presente, essas narrativas tiveram origem num vasto 

conjunto de conhecimentos indígenas que remontavam às suas tradições orais. Ainda que 

levando em conta o grau de flexibilidade da oralidade, enquanto veículo de transmissão das 

tradições, pode-se imaginar que essas histórias vinham sendo contadas há várias gerações, 

talvez há séculos. Dessa maneira, os relatos não só constituíam um suplemento aos 

enunciados pedestres e às retóricas caminhatórias, mas, na realidade, organizavam as 

caminhadas, faziam a viagem antes ou enquanto os pés a executavam.
159

 

Se os “pioneiros” se colocavam como herdeiros do espaço físico da região do rio 

Branco, se considerando continuadores do projeto de colonização portuguesa, por sua vez, as 

memórias indígenas trabalhavam a própria formação do espaço físico. Isso dava aos dois 

esboços de “ordem de lugar” na região bases de origem inteiramente distintas uma da outra. 

Entende-se que, para as lideranças indígenas de Roraima das últimas décadas do 

século XX, essas narrativas tinham a finalidade política de legitimar territórios 

tradicionalmente ocupados por seus povos, pois, conforme os relatos, trata-se do território de 

seus antepassados, de seus ancestrais, possuidor de uma história própria que os legalizava 

enquanto sujeitos e legítimos ocupantes. Isso justificava e permitia o embate travado a partir 

da década de 1970, em que os indígenas vêm garantindo essa ocupação, forçando a saída de 
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fazendeiros e posseiros e revitalizando traços de sua cultura que se encontravam em fase de 

extinção, juntamente com esses povos. 

  

1.7 ENTRE CIDADE E MEMÓRIAS: A POSIÇÃO DAS “PESSOAS COMUNS” 

  

Os relatos e observações feitos sobre Boa Vista neste capítulo apontaram para duas 

configurações de cidade com composições sociais bastante distintas e, consequentemente, 

para dois modelos diferentes de relações sociais. No primeiro quadro está desenhada uma vila 

rodeada de fazendas, sinalizando um modelo de sociedade tradicional, com fazendeiros, seus 

familiares, vaqueiros e agregados como sujeitos centrais das relações sociais, todos presos a 

atividades rurais com pouca distinção em suas práticas cotidianas. O segundo quadro 

começou a se esboçar no momento em que a vila se abriu para um novo processo de 

urbanização, ganhando atividades mais complexas, ao mesmo tempo que se tornava espaço de 

realização do Governo Federal.  

Em ambos os casos, surgia um processo de construção identitária único, cuja 

principal característica era o desejo de seus idealizadores de tornar sua identidade 

hegemônica. As memórias apresentadas nas narrativas buscavam acolher todos os habitantes 

da região, de maneira que nenhum indivíduo lhe escapasse. Daí a dificuldade que se apresenta 

quando se tenta localizar a posição ocupada pelas pessoas comuns em seu seio. 

Nos relatos examinados, três grupos de sujeitos de vontade se sobressaem no esforço 

de traçar as diretrizes de organização da cidade e da vida social de Boa Vista: fazendeiros, 

padres e Governo Federal, com destaque para fazendeiros e governo. Na forma como o texto 

se apresenta, observa-se que o processo de colonização da região teve início liderado por 

militares e criadores de gado bovino, com os padres surgindo num primeiro momento como 

obstáculo ao projeto de criação de uma identidade local. 

Com a implantação do Território Federal, os interesses do governo central na região 

também se fizeram presentes, mas despontaram em aparente harmonia com os interesses dos 

criadores de gado, de modo que essas duas forças quase sempre se fundiram em um único 

projeto de ocupação da região. Entretanto, em momentos distintos, deram sentido a duas 

configurações diferentes de cidades e viabilizaram dois modelos diversos de organização da 
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sociedade boa-vistense. Mas, para além das forças colonizadoras e de seus respectivos 

agentes, se apresentaram também outros segmentos sociais e, portanto, outras bases de força 

de vontades que, apesar de aparentemente não interferirem no perfil idealizado da cidade, não 

deixaram de influenciar na sua configuração. Entre eles estavam os indígenas e os 

garimpeiros. 

No que se refere às memórias do rio Branco, em que a pecuária se constituiu como 

marco invariante dos primeiros registros na história da região levados a efeito por não 

indígenas, apontaram para um tipo de sociedade bastante fechada em torno dessa atividade, 

que, conforme Souza, preenchia os mais diversos aspectos da vida cotidiana, envolvendo do 

trabalho ao lazer, do campo à cidade. Na prática, o gado criado nos campos do rio Branco 

tinha como mercado consumidor o Amazonas e sua comercialização oscilou em torno da 

coleta do látex no Estado. Tratava-se, portanto, de uma atividade de caráter regional, em um 

momento em que o processo de globalização ainda não dava as ordens no processo interno de 

produção de carnes e a falta de cuidados com o rebanho
160

 de um criador não ameaçava a 

exportação de carne do país. 

O gado, quase sempre, era criado de forma extensiva, rudimentar e sem assistência 

técnica. As fazendas contavam com um pequeno número de trabalhadores, uma vez que os 

cuidados com o rebanho eram mínimos. Quando administradas pelo proprietário, careciam 

apenas da ajuda de um ou dois vaqueiros auxiliados por alguns meninos, e os trabalhos na 

sede eram executados geralmente por mulheres
161

, tarefas muitas vezes realizadas com 

trabalho de indígenas. 

Tomado de forma simples e caricatural antes da década de 1970, o conjunto dos 

habitantes da região do rio Branco podia ser pensado como uma sociedade de pecuaristas que 

cultivavam roças de subsistência, sobrevivendo também da caça e da pesca. Tratava-se, 

portanto, de uma sociedade de poucas opções, de poucas variações nas atividades cotidianas 

de cada indivíduo, independentemente dos seus recursos materiais. Isso parece apontar para 

uma sociedade de iguais, entretanto, quando se pensa exclusivamente na relação de poder, a 

figura masculina do grande proprietário de fazenda de gado se sobressai exageradamente, 

distanciando-se muito do restante dos atores sociais que compunham o quadro social: 

pequenos proprietários, capatazes, vaqueiros, mulheres, indígenas. 
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A autoridade do fazendeiro estava relacionada à sua condição econômica e ao uso da 

violência, ao emprego da força física – tinha homens armados sob seu comando.
162

 Nessa 

“ordem de lugar”, o poder, de antemão, já estava reservado, pois o destino dos moradores da 

área do rio Branco parecia estar nas mãos dos coronéis da pecuária, de acordo com a visão do 

norte-americano Hamilton Rice, conforme relatos em sua visita à localidade em 1924, já 

citada. 

Levando em conta que o antigo povoado de Boa Vista era parte dessa região, estava 

sujeito às ordens desses senhores, o que significa que o poder administrativo da cidade não se 

limitava aos seus moradores, mas aos senhores dessa região, habitassem ou não a cidade. 

Nesse particular, salvo uma casa comercial no centro da cidade apontada como sede da 

fazenda que deu origem a Boa Vista, a pecuária não deixou marcas visíveis na cidade. 

Tomando a cidade enquanto espaço de realização do governo central, este não 

parecia preocupado diretamente com os boa-vistenses em seu conjunto, ou com um grupo 

específico de sua sociedade, assim como também não parecia haver preocupação em produzir 

um monumento ou monumentos marcando uma praça ou outros lugares específicos da cidade 

em nome desse sujeito de vontade, mas de transformar a própria cidade em monumento, pois 

Boa Vista inteira foi envolvida nesse processo. Nesse caso, ela se tornava a atriz vestindo-se a 

rigor para representar um novo papel, e o Governo Federal, situado a milhares de quilômetros 

dali, se materializaria sinalizando para os países vizinhos e para o mundo a sua presença nas 

últimas fronteiras do seu domínio. 

Transformada com a criação do Território Federal em lugar de memórias do governo 

brasileiro, este legalmente se manifestava na região na pessoa do seu governador, em um 

espaço de seu inteiro domínio e controle, pois, enquanto sujeito de vontade, oficialmente já 

era legalizado em nome de todos os habitantes da região, uma vez que as memórias nacionais 

o legitimavam enquanto povo brasileiro. Nesse sentido, até mesmo as forças políticas locais 

foram obrigadas a reconhecer sua presença e poder sem resistência e, em certa medida, até 

desejando sua ação. Paralelamente, observa Barros que “A atmosfera provinciana das 

fazendas de gado, do coronelismo pecuário, e da vila acanhada foi destruída pela presença 

massiva de migrantes vindos de diversas unidades da federação”
163

.  
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Nesse processo, para um sujeito de vontade que não se encontrava preso a um grupo 

específico e que visava a cidade como representação de seu poder, desde que os pontos de 

amarração das memórias satisfizessem o seu objetivo – a presença efetiva na região –, de 

resto, pouco interessava o grupo ao qual estivesse associado: fazendeiro, religioso, 

garimpeiros ou indígenas, todos podiam contribuir para o seu propósito. 

Entretanto, compreendendo que na região predominavam as memórias dos 

“pioneiros”, cuja identidade se desejava hegemônica no Território, esse lugar já tinha seus 

“donos”. Não era por acaso que Ene Garcez, lembrando o desembarque em Boa Vista para 

implantar o Território Federal do Rio Branco em 1946, comentava que instalou o seu governo 

em perfeita sintonia com os coronéis Adolfo Brasil, Homero Cruz e com o bispo, ou seja, em 

harmonia com as autoridades locais, gozando, por sinal, de favores destes para se instalar na 

Prelazia. De forma que era com esse grupo que passava a conviver, pois, como ele próprio 

relatou, era amigo dos coronéis, passeava com Adolfo Brasil na lancha deste, e Homero Cruz 

fazia de tudo para agradar à sua administração, em cujo quadro tinha um genro como auxiliar 

do governo.
164

 

Mesmo essas forças se unindo em torno da administração do Território, permanecia 

uma tensão entre duas orientações: uma levada a efeito pelas forças políticas tradicionais 

locais, e outra pelos representantes do governo central. Nessa condição, era compreensível a 

controvérsia que causou na década de 1970 a construção do monumento ao garimpeiro 

(Figuras 1 e 2), instalado no centro da cidade, pois, para ganhar significado e condição de se 

tornar monumento ocupando posição no centro na cidade, a imagem do garimpeiro precisava 

ter uma relação direta com os interesses das elites locais. 

Como já observado, a instalação do monumento se chocava com os valores que os 

representantes das famílias de “pioneiros” desejavam apresentar como símbolo da região. 

Imagina-se também que não se tratava de uma homenagem ao garimpeiro enquanto indivíduo 

ligado a essa atividade, ou à classe de garimpeiros em si, apesar de identificada diretamente 

com o grande contingente de pessoas carentes de recursos materiais que compunha a massa de 

garimpeiros.  
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Na prática, só aparentemente essa atividade proporcionava boas condições às pessoas 

mais pobres, uma vez que os principais agentes beneficiados eram os donos de garimpos, de 

barcos, de maquinários e de aviões empregados nessa atividade, além dos comerciantes. Era 

raro encontrar um garimpeiro pobre que havia conseguido juntar uma boa soma de dinheiro 

trabalhando em garimpos. Entretanto, empresários do ramo, por vezes do centro-sul do país, e 

o comércio local tiravam proveito, muita vezes explorando de diversas formas grupos de 

miseráveis. 

Comparado à pecuária, que simbolicamente contemplava em primeiro plano a figura 

do fazendeiro, acredita-se que as memórias relacionadas ao garimpo tinham um poder maior a 

oferecer, contemplando uma grande parcela dos moradores da cidade, visto que 

simbolicamente já se configuravam em nome de uma massa de despossuídos, especialmente 

os migrantes recém-chegados a Boa Vista atraídos por essa atividade – em geral pessoas 

pobres, uma vez que só estas se identificavam como garimpeiros, embora quase todas as 

famílias boa-vistenses tivessem alguma ligação com o garimpo. Mesmo as memórias 

relacionadas ao garimpeiro representando um conjunto maior da população, esse segmento 

social em si, juntamente com as atividades e objetos que o caracterizavam, por si só, não 

constituía memórias dignas da produção de identidade coletiva, o que seria de exclusividade 

da elite econômica e letrada. 

Pensando assim, acredita-se que o monumento ao garimpeiro foi uma obra idealizada 

por um segmento da elite que não se identificava diretamente com as famílias tradicionais e, 

agindo juntamente com o Governo do Território, mais independente dos valores associados 

aos filhos da terra, visava ganhos econômicos e/ou políticos. Assim, para essa elite, mesmo 

contrariando os historiadores orgânicos fomentadores das memórias dos “pioneiros”, o 

importante era que o monumento ao garimpeiro teria um poder simbólico significativo entre 

as pessoas que viviam na região. 

Nessa perspectiva, assim como o garimpeiro, o indígena, enquanto tal, não 

encontrava espaço digno nesse campo simbólico, pois a condição de indígena evidenciava o 

extremo oposto e, portanto, inconciliável com uma sociedade que se desejava moderna. 

Embora uma manchete do “Jornal Boa Vista”, de 13 de novembro de 1973, destacasse 

“Perimetral Norte marcará o encontro de civilizações: era do computador com a da pedra 

lascada”, era um encontro que não permitia um convívio entre os dois polos opostos.  Um era 

a morte do outro, uma vez que os discursos em prol do novo tinham como ponto de partida os 
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valores culturais indígenas, que simbolizavam a “pedra lascada”, o “ponto zero” da escala 

reveladora de todo o desenvolvimento alcançado pelo “mundo civilizado”, cuja grandeza e 

valor eram ressaltados em contraste com o universo daquele povo. 

Entretanto, as memórias encerradas em praças, avenidas, instituições e monumentos 

se apresentavam como patrimônio pertencente a todos os moradores da cidade. Onde, então, 

os populares, juntamente com os seus valores, subsumiam nessas memórias? Trabalhos como 

o de Souza pareciam sinalizar para um ponto de fuga. Ao incluir a população do Território de 

Roraima como um dos componentes de seu conjunto, a exemplo da economia, dos campos, da 

fauna e da flora, aquela ganhava o mesmo caráter natural destes. 

Vista assim, equiparada a partes naturais como a fauna e a flora, a população surgia 

livre de interesses particulares, longe da vontade dos homens, condição que lhe afastava das 

discussões que envolviam questões de justiça ou injustiça – as coisas eram o que elas eram. A 

sociedade era apenas uma parte específica que, junto a outras partes, compunha as condições 

de vida na região. De forma natural, incluía e igualava todos os indivíduos enquanto 

partículas constitutivas da parte social.  

Com isso, os traços selecionados para compor uma identidade local, 

independentemente dos indivíduos que conscientemente trabalhavam na sua produção, bem 

como do poder que sua forma emanava e das regras de vivência coletiva que orientava, 

surgiam como algo neutro, a cidade aparecia apenas como mais um nome próprio. Entretanto, 

 

Aquele que tem o poder simbólico de dizer e fazer crer sobre o mundo 

tem o controle da vida social e expressa a supremacia conquistada em 

uma relação histórica de forças. Implica que esse grupo vai impor a 

sua maneira de dar a ver o mundo, de estabelecer classificações e 

divisões, de propor valores e normas, que orientam o gosto e a 

percepção, que definem limites e autorizam os comportamentos e os 

papéis sociais.
165

 

 

Levando isso em consideração, a identidade dos “pioneiros” parecia esconder os 

“seus senhores” e abrir espaços para privilégios e exploração. Por tratar-se de uma operação 

no campo simbólico, a população em geral não levava em conta que as representações 

remetiam para contextos sociais e apresentavam uma “ordem de lugar” com escalas de valores 
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que colocavam indivíduos em destaque diante dos demais. Dessa forma, apesar de vista como 

algo insignificante pelo conjunto maior da sociedade, tratava-se de uma construção elaborada 

e alimentada por uma pequena parcela de indivíduos que dificilmente contemplava os anseios 

da maioria. 

Como forma de observar essa distorção, era recomendado “centrar-se, 

primordialmente, no grupo que produz esses patrimônios e nas suas relações com outros 

segmentos da sociedade, e não apenas nos bens em si que foram produzidos”.
166

 Em outras 

palavras, pensar em termos de identidade política requer um esforço no sentido de inserir os 

discursos de cada um dos grupos sociais que interagem em um determinado espaço e tempo, 

pois sem isso a tendência é valorizar memórias de uns em detrimento de outros. Pois, como já 

foi observado: “Toda identidade tem, à sua „margem‟, um excesso, algo mais”, e a unidade 

que ela “assume como fundacional não é uma forma natural, mas uma forma construída de 

fechamento”
167

. 

Desse modo, para além das memórias elaboradas pela elite boa-vistense estavam os 

povos indígenas, os garimpeiros pobres, os migrantes sem recursos, os pobres e analfabetos 

desempregados e subempregados, pessoas em geral com poucos recursos materiais e baixo 

grau de instrução, revelando o que escapava à identidade produzida por tal elite. Esses 

segmentos sociais eram parte e excesso dessa identidade ao mesmo tempo. 

Entendida dentro dessa dinâmica, a construção de uma identidade envolve interesses 

pessoais e de grupos que oscilam entre processos que tendem a fixá-la e processos que tendem 

a desestabilizá-la. Era neste segundo grupo que se encontrava a identidade trabalhada pelos 

povos indígenas, que se configurava em um novo processo de resistências e enfrentamento 

político à elite local, uma vez que esta era produzida se alimentando de “estratégias”
168

 que 

iam de encontro à “ordem de lugar” das memórias selecionadas pelos “pioneiros” locais. 

Compreende-se ainda que as memórias trabalhadas pelas lideranças indígenas a 

partir da década de 1970 em Roraima eram indícios de uma nova perspectiva que despontava 

na história ocidental, fruto das mesmas energias que provocaram as manifestações iniciadas 

nos anos 60. No Brasil, o movimento indígena ganhou configuração entre os anos de 1974 e 
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1980, momento em que suas lideranças ultrapassaram as fronteiras de suas próprias aldeias 

para alcançar círculos mais abrangentes, reunindo-se em assembleias que envolviam os mais 

diversos grupos indígenas.
169

 Em Roraima, era momento de suas lideranças recorrerem às 

suas tradições, histórias e aos seus heróis mitológicos para produzir suas memórias e revelar 

sua concepção de mundo, que se confrontava com a “ordem de lugar” até então estabelecida. 

Se a memória levada a efeito pelos não indígenas era produzida por seres humanos, 

contando com datas marcadas, a memória longa
170

 dos indígenas tinha como temática central 

o princípio de tudo, desconhecendo, portanto, as memórias da sociedade local, nacional e 

ocidental.  

A recorrência a tradições indígenas em busca de pontos de apoio para as memórias 

que compõem as histórias locais, regionais e nacionais sempre foi frequente e abundante na 

historiografia brasileira. Em Roraima, um exemplo disso é a presença dos indígenas no 

monumento aos pioneiros erguido no berço histórico da cidade (figura 03) em 1995. Na obra 

aparece materializado em concreto um grande busto de Macunaíma acompanhado de um 

grupo de indígenas. Além disso, diversos nomes de origem indígena foram empregados em 

pontes, ruas etc. 

O emprego de traços isolados da cultura indígena sempre foi significativo para a 

construção da identidade local, contexto em que as tradições indígenas legitimam um passado 

mais distante dessa sociedade. Entretanto, enquanto indivíduo ou grupo específico, ser índio, 

assim como ser garimpeiro, não rendia capital cultural útil para essa construção. 

Se por um lado as tradições indígenas tinham alguma importância para a identidade 

local, mesmo que como origem, ponto de partida, isso não acontecia com a imagem do 

garimpeiro. Não havia no grupo social ligado a essa atividade um passado digno de 

referência. Suas ideias e práticas não realçavam qualidades à altura dessa produção, ou seja, 

capazes de dar visibilidade a aspectos que a história desse grupo deveria apresentar, como 

beleza, vigor, desenvolvimento e progresso. 

Justifica-se assim o esforço da elite roraimense em defender uma convivência 

pacífica e harmoniosa com os nativos, pois apresentar os povos indígenas enquanto segmento 

social constituinte da sociedade local era se legalizar enquanto herdeiros do passado desse 
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grupo e tornar a posse da região algo legal. Contudo, apesar de sua importância para a 

identidade local, nessa relação o índio era uma presença/ausência, evocada para ser negada, 

visto que, em relação à constituição e desenvolvimento da sociedade local, ele não tinha nada 

importante a oferecer, dada a “pobreza” de sua cultura. Entretanto, para os memorialistas 

locais, muito teria a usufruir do mundo civilizado levado a efeito por aquela. 

Entende-se que foi com consciência disso que as lideranças indígenas passaram a 

trabalhar uma identidade capaz de mostrar alternativa à condição de categoria de segunda 

classe que a sociedade local lhe impunha e de fazer dos índios sujeitos de seus projetos de 

vida e de suas histórias, assim como atores políticos aptos a dialogar com os agentes de tal 

sociedade. De forma que as memórias dos grupos indígenas passaram a rivalizar com o 

quadro de memórias selecionado pelos agentes boa-vistenses na disputa entre formas 

diferentes de ocupar o Território de Roraima e se organizar socialmente. Nesse sentido, esses 

povos não disputavam a presença em monumentos na cidade, por exemplo, pois nenhum ato 

enaltecendo-os aí os legalizaria enquanto sujeitos desse espaço, mas apenas como atores 

coadjuvantes de outra organização de forma de vida.  

Suas tradições podiam servir para legalizar pontos de apoio das memórias não 

indígenas, entretanto, sua legalização nessa sociedade os tornava dependentes do projeto do 

outro, uma vez que em nada essa adesão contribuía para valorizar seus traços culturais. Nessa 

compreensão, mudaram de atitude, passando a revalorizar sua cultura e rivalizar com valores 

e práticas da sociedade local, levando órgãos públicos a se adequarem aos seus projetos 

culturais.  

Neste capítulo se procurou, mais especificamente, mostrar a trajetória da criação de 

uma identidade local ao longo da história do estabelecimento da sociedade nacional na região 

do rio Branco. No próximo capítulo se abordará essa construção especificamente na década de 

1980, procurando dar visibilidade ao conjunto de indivíduos que trabalhavam em sua 

elaboração, verificar seus obstáculos e adversários e até que ponto as memórias indígenas 

interferiam nos anseios desse projeto. 
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CAPÍTULO II – BOA VISTA: MEMÓRIAS, IDENTIDADES E 

RELAÇÕES DE PODER (1970 - 1980) 

 

O capítulo anterior revelou os investimentos que a elite tradicional roraimense fez ao 

longo do tempo com o objetivo de dar a cada um dos moradores de Roraima o sentimento de 

unidade, de continuidade e de coerência
171

, no esforço de construir uma identidade local. 

Apresentou uma sequência teleológica e cronológica de enredos, ou talvez de atos de uma 

mesma peça identitária realizada por esse segmento de sua população em busca de acesso a si 

mesmo, ao procurar transformar um passado de rupturas e descontinuidades em um projeto 

que uniria em um só conjunto o que estava separado.
172

 

Neste capítulo busca-se observar as condições em que se encontrava a identidade 

local defendida pelos memorialistas roraimenses nas últimas décadas de existência do 

Território Federal de Roraima, que terminou com a Constituição de 1988, momento em que 

foi transformado em Estado. O objetivo principal é pensar essa identidade nesse período 

observando as resistências e adversidades enfrentadas por seus artífices nessa construção. 

Entre os temas abordados está a relação entre o projeto de desenvolvimento idealizado pelas 

elites locais e o projeto de integração da região ao país desenvolvido pelo governo federal; a 

relação entre o público e o privado; os adversários imediatos enfrentados no cotidiano; e a 

relação entre o local e o universal, ou seja, como ideias e visões de cunho mais globais 

interferiam e eram recepcionadas nas construções discursivas locais. 

Assim como o capítulo anterior, este tem como fonte uma documentação diversa que 

envolve: obras de memorialistas, pesquisadores, assim como periódicos da época, a exemplo 

do “Jornal Boa Vista”, “Tribuna de Roraima”, “Folha de Boa Vista” e o informativo “Igreja a 

Caminho”, além de um conjunto de entrevistas concedidas por velhos moradores da cidade de 

Boa Vista no ano de 2000. 

Entendendo que as memórias têm um caráter pragmático que se manifesta na 

orientação das atividades e realizações cotidianas e expressam interesses de indivíduos e 

grupos sociais, este capítulo se reveste do esforço de compreender como isso se processava 

nas práticas sociais em evidência em Boa Vista desse período, ou seja, pensar como o esforço 
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empregado com o objetivo de construir uma identidade local interferia nas relações de poder 

no cotidiano da cidade de Boa Vista, e que indivíduos e grupos estavam relacionados nesse 

serviço. Pensando, mais especificamente, as memórias dos “pioneiros” na região e o “capital” 

de lembranças e esquecimentos que elas procuraram transmitir. 

 

2.1 OS DONOS DO PODER: ENTRE A POLÍTICA NACIONAL E A IDENTIDADE 

LOCAL 

 

Neste primeiro tópico trabalha-se a relação entre as forças políticas locais e o 

governo federal a partir da instalação do Território Federal do Rio Branco em 1944, ano de 

chegada do seu primeiro governador, até o ano de 1964, quando os militares chegaram ao 

poder. Procura-se ressaltar o papel da elite tradicional no contexto social dos boa-vistenses 

desse período, destacando suas orientações políticas, as temáticas a que estava associada, 

assim como pensar as inquietações que a incomodavam, as resistências que enfrentava na 

realização de um projeto identitário. Busca-se, portanto, identificar seus sonhos de 

organização social, de progresso e de desenvolvimento da região e até que ponto as pessoas 

nomeadas para governar o Território correspondiam com eles nesse primeiro momento de 

Território. 

Como forma de dar nitidez, mais uma vez, às forças políticas locais e ressaltar seus 

atores centrais, retorna-se aos seus memorialistas, entendendo-os enquanto porta-vozes das 

aspirações desse segmento de sua elite, pois não só trabalhavam essas memórias, mas se 

colocavam como defensores dos “valores locais” e membros das famílias tradicionais. Os 

indivíduos e famílias relacionados como centrais nesse conjunto por esses autores, como não 

podia ser diferente, começavam pelos considerados pioneiros na região: 

 

Inácio, Domingos e Manoel Lopes de Magalhães; Bento Ferreira 

Marques Brasil, João Capistrano da Silva Mota e Alfredo Venâncio de 

Souza Cruz foram os pioneiros representantes das respectivas famílias 

a chegarem ao antigo município de Boa Vista do Rio Branco, ao 

tempo em que esta unidade pertencia ao Estado do Amazonas, 

constituindo-se, por isso, nos autênticos pioneiros desta região. 
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Cada um aqui constituiu família ou a trouxe de outras áreas, de onde 

descendem milhares de pessoas, povoando hoje este Extremo Norte 

Brasileiro, que escolheram para seu berço [...].
173

  

 

Encerrado assim, de forma simbólica, o núcleo constituinte da origem da identidade 

dos boa-vistenses na região do rio Branco, para além desse conjunto, o memorialista 

acrescentava: “Várias outras famílias, naturalmente, vieram depois, constituindo-se, hoje, em 

muitos descendentes.”
174

 Portanto, novas pessoas e famílias continuaram chegando e 

juntando-se também como descendentes. Entretanto, o grupo inicial era a referência que se 

tomava para montar e alimentar uma identidade local, pois, mesmo aos “pioneiros” e seus 

descendestes imediatos, tendo vindo a se somar a outras famílias, posteriormente, os 

primeiros eram tomados como ponto de origem, apoio e, logo, de união para todos que 

harmoniosamente passavam a compor o quadro de habitantes da região. De forma que era em 

torno desse ponto de apoio de memórias que a identidade das famílias tradicionais boa-

vistenses desejava ser constituída e alimentada, e a partir da qual se deveria atualizar a 

presença do passado e dar sentido à vida presente do conjunto social local. 

Entretanto, entende-se que a partir da implantação do Território, por mais que se 

unissem em torno de um projeto único de administração da cidade de Boa Vista, havia sempre 

uma tensão entre o projeto político de incorporação da região do rio Branco à nação, levado a 

efeito pelo governo federal, e o sentido de ocupação e desenvolvimento idealizado pela elite 

política e econômica local. Enquanto as pretensões do projeto de administração da região 

idealizado pelas forças políticas que se consideravam pioneiras na região eram mais modestas, 

mais restritas ao local e ao contexto regional, o plano do governo federal era no mínimo 

nacional, uma vez que pretendia integrar a região ao contexto do país. Os projetos deste 

último lançados para a região, por mais que satisfizessem os interesses das forças políticas 

locais, tinham objetivos próprios e, de uma forma ou de outra, findavam se chocando com os 

interesses da elite local. 

Se logo no princípio da existência do Território as diferenças puderam ser silenciadas 

a favor de ambas as partes, evidências de divergências podem ser observadas quase ao longo 

dessa relação. Já nas eleições para deputado federal de 1950, por exemplo, estavam à frente 

dessa disputa de um lado o tenente-coronel Félix Valois de Araújo, maranhense que havia 
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chegado a Roraima em 1946, como o segundo governador indicado para o Território do Rio 

Branco, e do outro o Sr. Fanor Cumprido Junior, parente e candidato do Dr. Miguel Ximenes 

de Melo, então governador. Este era piauiense e havia sido também indicado pelo senador 

Vitorino Freire do Maranhão e nomeado em 1949 para o governo do Território. Nesse 

confronto o primeiro saiu vitorioso. 

Freitas, memorialista local e filho da terra, relatava esses acontecimentos com 

desdém: “Era um civil contra um militar. Venceu o militar. Mas para o destino do Território 

tanto fazia um quanto o outro, afinal os dois eram estranhos ao Território e às suas 

tradições.”
175

 O que era de se lamentar para o memorialista “[...] é que as forças políticas 

locais não tenham se levantado e apresentado nome ou nomes da terra para ocupar o espaço 

político”. Na disputa travada entre os adversários políticos, parecia incomodar ao 

memorialista a forma como “pessoas de fora” chegavam para governar o Território, em 

muitos casos sem conhecê-lo, e se tornavam lideranças políticas, entrando em oposição umas 

com as outras sem um plano consistente de desenvolvimento local. Diante disso, o Território 

reclamava por governo que apresentasse algum tipo de comprometimento com o seu 

desenvolvimento. 

Para Freitas, esse quadro deixava “completamente desvirtuada aqui a ação 

colonizadora com a criação do Território”. Tudo não passava de um jogo de interesses 

políticos sem preocupação com o desenvolvimento da região. O senador Vitorino Freire do 

Maranhão, que nunca havia visitado Roraima, era quem indicava seus governos. E, por sua 

vez, “Os governos se limitam a utilizar um orçamento no embonecamento da cidade de Boa 

Vista”
176

, esquecendo que era preciso melhorar as condições de navegabilidade para Manaus e 

abrir estradas para acesso a novos mercados. 

Os rumos desejados pelas forças políticas locais pareciam se apresentar mais 

claramente no Plano Quinquenal elaborado em 1944/45 para o primeiro governo do Território, 

que foi exercido por Ene Garcez. Conforme esse plano: “[...] o Território apresenta uma soma 

de recursos que, se inteligentemente utilizados, muito podem contribuir para o enriquecimento 

geral do país.” Falava da necessidade de se priorizar as ações, colocando em primeiro lugar 

“os problemas do homem” - educação, saúde, colonização e imigração; em segundo os 

geoeconômicos - agropecuária, transportes, preços, mineração etc.; e em terceiro lugar os 
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problemas de ação do governo - organização administrativa, regime fiscal e tributário etc. 

Dessa forma, “[...] o território deveria funcionar como uma grande organização industrial por 

intermédio da qual o Governo federal fizesse investimentos em empreendimentos de sentido 

produtivo, geradores de riqueza e construtores de uma civilização baseada em recursos 

locais”
177

. Nessas observações parecia residir os fundamentos básicos desejados para todos os 

projetos de desenvolvimento do Território. 

Conforme o memorialista, um exemplo dessa realização havia ocorrido no governo 

do Coronel Belarmino Neves Galvão, com Valério Magalhães enquanto Diretor da Divisão de 

Produção, Terras e Colonização e depois Secretário Geral, pois: 

 

[...] este Engenheiro Agrônomo, roraimense de larga visão 

desenvolvimentista iniciou, na prática, o programa de colonização do 

Território. Foi ele, com o apoio de seus companheiros Francisco 

Câncio da Rocha, Dorval Magalhães e Armando da Mota Barros, os 

pioneiros no processo de indução colonizadora. Tinham eles em mente 

que o Território para crescer e se desenvolver precisava aumentar sua 

população e explorar os seus recursos naturais, notadamente na 

agricultura e na pecuária.
178

 

 

Nesta citação se esboça claramente a importância dada aos “filhos da terra” nesse 

projeto, quando mostrava o “nós” sujeitos de vontade e ação personalizada na pessoa de 

Valério Magalhães e sua equipe, que haviam criado as colônias do Mucajaí, Cantá e Taiano no 

início da década de 50, trazendo principalmente colonos maranhenses. Dessa forma, para 

além da cidade, o projeto dos pioneiros estava voltado para a ocupação territorial como um 

todo, assentando homens no campo em atividades ligadas à pecuária e à agricultura, sem 

esquecer a exploração dos recursos naturais. 

Entretanto, havia um problema para o memorialista na política de Valério Magalhães: 

“[...] enquanto aplaudimos a visão dinâmica desse roraimense, lamentamos que tenha sido ele 

o precursor do paternalismo que se tornou quase crônico, mas que é defendido por todos 

quantos têm que se defrontar com projetos de Colonização.”
179

 E, em seguida, enumera os 

pontos do programa, inclusive os assistenciais, como: doação de dinheiro, passagens, 
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hospedagens, terras, ferramentas, sementes, mudas, mosquiteiros e utensílios domésticos. 

Ficava entendido que o projeto de desenvolvimento requeria políticas novas, mais racionais e 

coerentes com o processo de modernização da região. 

Mas, além da falta de uma presença constante dos “filhos da terra”, para Freitas 

havia outro problema: 

 

As mudanças administrativas do Território, onde os governadores 

eram substituídos com menos de um ano, levou a uma perniciosa 

descontinuidade administrativa. As equipes de governo, quase sempre 

estranhas ao Território, não tinham conhecimento das tradições locais. 

Por isso, quase sempre, as tradições e os valores locais eram 

violentados ou desrespeitados.
180

 

 

Boa parte das pessoas indicadas para governar o Território não conhecia a região e 

ainda havia uma troca constante que não permitia a continuidade dos projetos. Desse modo, 

além de não contribuir para o seu desenvolvimento, esses estranhos desrespeitavam os 

“valores locais”, os anseios dos “filhos da terra” e, por desconhecerem o projeto “original” de 

ocupação do espaço, alteravam a geografia da cidade de Boa Vista, não levando em 

consideração a orientação estabelecida a princípio pelos antigos moradores. Entre essas 

alterações citava o memorialista: 

 

[...] o bairro do Roi-Couro desapareceu para dar lugar ao São Pedro; o 

bairro do Caxangá deu lugar ao de N. S. de Nazaré; a rua do Prado foi 

batizada com o nome de General Penha Brasil, ilustre desconhecido 

cuja única façanha foi ter saltado de paraquedas em Boa Vista; a 

Mecejana virou GRESSB e o Mirandinha virou Iate, etc.
181

 

 

E concluía então suas críticas sobre as consideradas violências praticadas no 

Território citando um protesto lançado por Adolfo Brasil contra a urbanização do Cemitério 

do Alto do Bode, publicado no jornal “O Átomo”, em 1953: 
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O prefeito atual quer murar o que resta do mais antigo cemitério desta 

capital, que data de 1880, uma relíquia da família rio-branquense. Este 

cemitério está quase que totalmente tomado por casas em seu redor e 

mesmo dentro da área destinada a sepulturas. Ali foram construídos 

verdadeiros ultrajes aos abnegados patrícios que ali tem seus restos 

mortais; heroicos bandeirantes rio-branquenses. Pioneiros audazes que 

cimentaram com o seu arrojo e o seu trabalho uma civilização nesta 

querida terra e que pensaram encontrar a paz após uma vida de 

ingentes esforços, sacrifícios, lutas e dissabores, toda dedicada ao 

desbravamento e ao progresso do Rio Branco. A esses antepassados 

heroicos, vultos maiores da história do rio Branco, vontade indômita, 

determinação, perseverança, heroísmo, desprendimento, abnegação, 

renúncia e estoicismo, retemperados no cadinho do patriotismo, 

sequer a Paz e o respeito que a morte, pelo menos a morte, lhes 

granjeara se assim não fora pelo muito que fizeram esses patrícios de 

fibra, ao invés de gratidão, reconhecimento e admiração, se lhes nega 

o mais comezinho e vulgar dos direitos: o de terem túmulos 

resguardados e respeitados, princípio universal de uma colonização, 

observado até mesmo entre os povos mais bárbaros. E, mais do que 

isso, não se respeita nem o direito de terem eles comprado à Prefeitura 

o lugar sagrado em que esperavam gozar em paz. Sepulturas 

profanadas, túmulos desrespeitados são criminalmente classificados 

era isso que lhes reservava a nossa Administração Municipal aforando, 

precipitadamente e sem consultar os interesses das pessoas que ali tem 

alguns entes queridos, os terrenos em que se acha o cemitério em 

apreço, quando lhes devia garantir, como é de direito, justo o 

indispensável, o respeito à Paz e à inviolabilidade, preservando a 

tradição e como que uma parte da própria história do Rio Branco por 

que ali se encontravam sepultados os  pioneiros que com coragem e 

denodo escreveram algumas páginas de sua história mais brilhante. 

Devia-se, isto sim, honrar o passado heroico que o pequeno cemitério 

do Alto do Bode representa. 

Em nome dos Magalhães, dos Motas, dos Brasil, dos Coelhos, dos 

Oliveiras, dos Souzas, e de outras ilustres famílias, eu me levanto 

contra os que se julgam prejudicados pela medida recente, muito 

aberta, do atual Prefeito, de murar o cemitério do Alto do Bode.
182

 

 

Conforme a citação, os “valores locais” eram desrespeitados por pessoas “vindas de 

fora” que, por desconhecerem os “valores do lugar”, viabilizavam projetos para a cidade que 

alteravam sua geografia física e mexiam com os sentimentos mais profundos da sociedade 

roraimense. Obviamente que para os recém-migrados essas memórias não faziam parte de seu 

repertório de lembranças. Para estes, a extensão da cidade era só mais um espaço físico a ser 

ocupado, destituído de toda subjetividade que proporcionava os pontos de amarração das 
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memórias que permitiam a fundação de uma identidade local na concepção dos antigos 

moradores. 

Assim, depois de ressaltar a importância dos antepassados para a cidade, Adolfo 

Brasil requeria de suas autoridades de então a gratidão, o reconhecimento e a admiração, o 

que significava preservar a tradição local que se expressava na história do Rio Branco contida 

naquele espaço. Pois naquele cemitério “se encontravam sepultados os seus pioneiros”, 

pessoas dignas das mais elevadas considerações. Honrá-los era honrar a tradição, era honrar 

um passado de luta, amor e dedicação, isso significava gratidão. E como se pode deduzir, ao 

agir dessa forma, se reconheciam também as memórias locais e se valorizava sua identidade. 

Como se pode perceber, o cemitério era um espaço de sentimentos, o que levava os 

vivos a se levantarem em nome das famílias tradicionais para exigir respeito pelos seus 

mortos. Como nos discursos fúnebres atenienses, se apresentava o jogo dos espelhos, em que 

“[...] a pólis que honra seus mortos por meio de um discurso reencontra-se, a si própria, no 

discurso, como origem do nómos e como causa final da morte dos cidadãos”. Afinal, “Se toda 

celebração não é senão uma forma discreta de autocelebração, se, honrando-se a grandeza, 

engrandece-se a si próprio, então, tudo leva a supor que Atenas reserve em seu benefício uma 

parte do louvor que dedica a seus mortos e ao epitáfios.”
183

 

Visto assim, o respeito que os “pioneiros” buscavam se reverteria em benefício 

próprio, pois respeitar os mortos era respeitar os seus entes queridos. O que se desejava 

dedicar aos mortos, aos antepassados e “ilustres pioneiros” era o mesmo que os seus 

representantes em carne e osso imaginavam merecer, uma vez que ambos eram partes de uma 

mesma identidade surgida tendo como suporte o espaço físico roraimense. Assim, o discurso 

emergia como mecanismo fundante do espaço, em que na pessoa do homenageado 

encontrava-se o cidadão que se desejava como morador e pertencente a essa “ordem de 

lugar.”
184

 

Entretanto, a cidade, a partir de então, começava a se tornar outra e outros eram seus 

habitantes. Os heróis, se foram imponentes no passado e centrais na identidade do roraimense, 

não tinham o mesmo significado para os novos habitantes da cidade e, em parte, algumas 

alterações não mostravam o menor sinal de retorno aos valores antigos. Evidência disso pode 
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ser percebida na “reação negativa dos moradores de Boa Vista” quando o governador 

roraimense Aquilino Duarte, nomeado em 1952, alegando evitar despesas com indenizações, 

planejou alterar o Plano Urbanístico de Boa Vista, traçado por Darci Derreguson, no governo 

de Ene Garcez. Contava Freitas: 

 

Houve sempre alguém para defender o traçado de Boa Vista, feito 

quando da chegada do primeiro governador. O governador Aquilino 

Duarte queria deixar uma cidade antiga intocável. E se dizia que esta 

teria sido uma medida sensata se tivesse sido tomada, inicialmente, 

fazendo-se apenas pequenas correções, pois o traçado antigo era 

bastante regular, honrando a mentalidade dos antigos prefeitos do 

tempo em que éramos município do Estado do Amazonas. Todavia, 

com o Plano Urbanístico traçado e já tendo sido, em grande parte, 

executado, gastando-se, por conseguinte, uma boa soma de recursos, a 

opinião pública evitou que o governo Aquilino Duarte alterasse o 

Plano Urbanístico de Boa Vista. Caso isto tivesse sido executado, seria 

de se lamentar, uma vez que a cidade de Boa Vista, com o seu belo 

traçado é, hoje, um dos orgulhos dos boa-vistenses.
185

 

 

Como se pode perceber, o projeto levado a efeito por administradores “vindos de 

fora” caíra no gosto popular, de maneira que, independentemente das forças políticas atuantes 

na cidade, a população entrava com sua opinião, e nesta as memórias dos “pioneiros” já não 

eram tão centrais. Nesse caso específico, até mesmo o memorialista parecia satisfeito com a 

forma como as coisas haviam acontecido. 

Voltando à instabilidade política e à falta de projetos de longo prazo comprometidos 

com o desenvolvimento da região, comentava-se: “Decididamente, nesse ambiente de 

entraves, reveses e incompreensões não é possível realizar nada de grande e duradouro.” 

Observava ainda que as lutas haviam se voltado para questões pessoais, com cada um 

avançando com toda a força sobre os erros do outro. Multiplicavam-se as acusações e 

esquecia-se “que, ao invés de destruírem os adversários, enfraquecem a luta pelo 

desenvolvimento do Território”
186

. Dessa forma, as questões políticas se tornavam centrais, 

desviando o foco dos horizontes do desenvolvimento do regional. Isso levou à compreensão 

entre as forças políticas locais de que só o povo do Rio Branco devia conduzir os seus 

destinos, sob pena de sucumbir. 
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Dessa forma, diante do que considerava abusos de poder de Félix Valois, ex-

governador e agora deputado que procurava manter uma hegemonia política no Território, 

formou-se em 1954 uma frente única que tinha por objetivo eleger um representante para 

deputado federal e derrubar Félix Valois e o governador Aquilino Duarte, seu indicado. 

Entretanto, “Com a vitória da coligação e a consequente nomeação do governador por ela 

indicado, travou-se a mais dura batalha interna por espaço dentro do governo. A coligação 

ruiu e, em pouco tempo, muitos tinham saudades do tempo de mando do Deputado Félix 

Valois de Araújo”
187

. Nas práticas administrativas parecia já não haver diferença entre forças 

políticas locais e as recém-chegadas. A luta pelo poder parecia ter contagiado a todos, e as 

brigas políticas entrelaçavam uns aos outros, ligando, afastando e religando políticos e 

propostas. 

Na avaliação do memorialista, Roraima ainda não era uma terra de roraimenses, mas 

de um povo em formação, esperando o momento em que devia surgir “o verdadeiro 

sentimento do povo roraimense”
188

. Nessa condição, a identidade local não precisava apenas 

de reparos, de um reenquadramento, conforme Michael Pollak, mas de trabalho em sua 

própria constituição, pois, conforme desejavam os pioneiros, ela ainda não havia sido 

instituída. 

Na avaliação do memorialista, em 1953 o Território completava 10 anos de 

existência sem grandes comemorações. Entretanto, fazia um balanço positivo apoiado nos 

editoriais dos jornais da época: 

 

Não é possível afirmar-se, sem má fé, que o Território do Rio Branco 

não progrediu nestes 10 anos de sua existência. É possível que em 

certos períodos tenha se atrasado no ritmo de sua marcha ascensorial 

(sic.). Apesar da campanha negativista, cumpre salientar o vulto da 

obra de recuperação que foi realizada, principalmente a fundo social, 

como Educação e Saúde. 

A ação colonizadora e de assistência à Agropecuária já se faz sentir de 

modo inequívoco. 

Programas estabelecidos antecipam a visão de grandes 

empreendimentos, cuja realização será facilitada pela preparação de 

uma sólida base de partida indispensável às obras de profundidade. 

Nesta oportunidade compete ao povo manifestar ao Presidente da 

República, ao par do seu reconhecimento, os mais sinceros propósitos 
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de cooperação para o complemento dessa realização patriótica e 

gigantesca.
189

 

 

Em suma, a reclamação estava no fato de que a implantação do Território não vinha 

correspondendo com o seu objetivo, e um dos motivos estava no fato de que em dez anos 

haviam sido empossados nove governadores.
190

 

Em 1958, mais uma vez as forças políticas locais estabeleciam uma nova aliança 

unindo todos os partidos em uma coligação para novamente buscar derrotar Valois. 

Entretanto, vencido o adversário e indicado Hélio Araújo para governo,  

 

A formação do secretariado desse governo foi muito difícil. Eram 

quatro forças brigando por uma fatia maior de poder. Brigava-se por 

tudo. Até por nomeação de porteiro de repartição, delegado de polícia 

do interior, zelador de escola, motorista de caminhão, tudo. Tudo era 

motivo para desentendimentos.
191

 

 

As experiências políticas vividas pelo território pareciam ter transformado o lugar em 

uma torre de babel, ninguém mais se entendia. A prática administrativa criticada nos políticos 

“vindos de fora” mais uma vez mostrava evidências de que havia, em definitivo, contagiado 

“os de casa”, levando-os a lutar pelo imediato, esquecendo os planos de desenvolvimento da 

região. Ao tornarem centrais as vantagens pessoais que podiam tirar da máquina 

administrativa, passavam a apostar no jogo político em que cada um vê o que lhe interessa 

diretamente. 

A presença de novos habitantes sem identificação com a cidade contribuía para 

esvaziar de sentido a “ordem de lugar praticado”
192

. Forçadas por novas experiências e novas 

compreensões de mundo, as práticas habituais dos velhos moradores de Boa Vista abriam-se 

para novas configurações sociais, e as formas de ser e agir que chegavam com os novos 

moradores e possíveis novos descendentes dos “pioneiros” não lhes permitiam forjar uma 
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identidade capaz de representar o conjunto maior da população. A cidade já não tinha como 

referencial apenas pecuaristas, e sua diversificação a afastava das amarras da sociedade 

tradicional. 

Voltando à concepção de que para o estabelecimento de uma identidade “é necessário 

criar laços imaginários que permitam „ligar‟ pessoas que, sem eles, seriam simplesmente 

indivíduos isolados, sem nenhum „sentimento‟ de terem qualquer coisa em comum”
193

, o 

convívio em Boa Vista entre pessoas de origens as mais diversas tornava cada vez mais 

impossível a existência de um arsenal de lembranças em comum que pudessem ser partilhadas 

pelos seus moradores e funcionar como pontos de apoio de suas memórias, para que estas 

viabilizassem um projeto único de identificação entre os indivíduos que a compunham, pois: 

 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que 

eles nos tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não 

tenha cessado de concordar com suas memórias e que haja bastante 

pontos de contato entre uma e as outras para que a lembrança que nos 

recordam possa ser reconstituída sobre um fundamento comum. Não é 

suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento 

do passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta 

reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se 

encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas 

passam incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só 

é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma 

sociedade.
194

 

 

Portanto, a falta de pertencimento à comunidade boa-vistense de parte de seus 

moradores, recém-integrados a população da cidade já mostrava seu efeito, não 

proporcionando uma “escuta compartilhada” que permitisse que as lembranças individuais se 

apoiassem umas nas outras, reforçando pontos em comum possíveis de orientar a vida em 

grupo ao se transformarem “em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao 

indivíduo, dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõem”
195

, recurso 

necessária à construção de procedimentos na condução de uma unidade do conjunto social 

dentro de uma ordem de valores. Na falta disto, por mais que os memorialistas, enquanto seus 
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historiadores orgânicos, trabalhassem na construção dessa identidade, os resultados sempre 

deixariam a desejar, os novos moradores estariam sempre desconhecendo os “valores locais”. 

 

2.2 NOVOS TEMPOS! DECIFRA-ME OU TE DEVORO: BOA VISTA NAS DÉCADAS 

DE 1970 E 1980  

 

Com os militares no poder em 1964, mais uma vez calavam-se as forças políticas da 

terra e, com isso, silenciavam-se os conflitos envolvendo os interesses locais versus os 

nacionais. Entende-se que dois motivos contribuíram para essa atitude: primeiro, a 

implantação de uma ditadura no país por si só já forçava o silêncio de resistências; e, segundo, 

a importância dada pelos governos militares à região. “As grandes mudanças só se efetivariam 

após a implantação do regime militar, quando Roraima adquire importância geopolítica em 

razão da complicada situação política no Caribe e das reformas administrativas no governo 

federal”, frutos de uma conjuntura que combinava “o acirramento da Guerra Fria, a execução 

de grandes projetos visando à integração e o desenvolvimento e, uma mudança na política 

aplicada aos territórios”, uma vez que “Roraima, situado no extremo norte, era “uma cunha 

encravada em dois países (Venezuela e Guiana ex-inglesa) com problemas de guerrilha e 

instabilidade política”
196

. 

No que diz respeito às reformas administrativas do governo federal, a construção 

ideológica da segurança nacional foi gestada pela Escola Superior de Guerra, tendo como 

base acordos militares entre Brasil e os Estados Unidos sob o pretexto de que o “que não se 

entregar aos Estados Unidos entregar-se-á à União Soviética”. Assim foi imposta ao país a 

ideologia da “segurança com desenvolvimento”
197

. 

 

Nessa estratégia, coube lugar de destaque para a geopolítica da 

integração nacional, onde o desenvolvimento das três grandes regiões 

geoeconômicas brasileiras – Centro-Sul, Nordeste e Amazônia – era 

visto sob o ângulo de estratégias diversas: o Centro-Sul deveria ter o 

processo de industrialização solidificado e sua agricultura 
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modernizada, além de participar do esforço nacional de 

“desenvolvimento do Nordeste” via industrialização e de ocupação, 

via “Operação Amazônia”, da região Norte do país. Muitos foram os 

planos para a consecução desse objetivo.
198

 

 

Com a quebra da Bolsa de valores de Nova York em 1930, havia se quebrado 

também a confiança na concepção do equilíbrio na economia estabelecido pelas leis do 

mercado livre, abrindo caminho para o pensamento keynesiano. Apesar de voltado para países 

industrializados, esse pensamento ganhou adeptos pelo mundo, inclusive no Brasil, dando 

espaço para a intervenção do Estado na economia, que ganhou expressividade na década de 

1950 com o Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek. 

Nesse contexto, com incentivo a uma política econômica voltada para o crescimento 

da produção industrial e da infraestrutura tendo à frente a participação ativa do estado, o 

desenvolvimentismo iniciado no governo de JK reforçou a atuação do Estado no 

desenvolvimento da Amazônia, ação imprescindível à modernização da cidade de Boa Vista, 

por exemplo, que teve investimentos quase que exclusivamente dos cofres públicos. Pois, 

“[...] com a liderança tecnocrático-militar que assumiu o país após 1964, o projeto de 

desenvolvimento nacional capitaneado pelo Estado alcançou sua máxima potenciação, com 

retórica liberalizante, mas sob o signo da segurança nacional [...].”
199

 

Nesse quadro, foi dada atenção especial para o desenvolvimento da Amazônia, sendo 

criado para isso o Fundo para Investimentos Privados no Desenvolvimento da Amazônia - 

FIDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e o Banco da 

Amazônia S/A - BASA, fazendo parte disso ainda a criação da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus - SUFRAMA. “A região, em razão dos resultados dessas medidas e outras 

que se seguiram nos governos posteriores, sofreria impactos e transformar-se-ia integralmente 

nos aspectos físico-ambiental, social e político.”
200

 

Era baseado nos frutos produzidos por esses projetos que Freitas observava que, no 

período militar, Boa Vista havia se transformado em uma base aérea e o Território havia 

ficado sob o comando da Aeronáutica. Entre as mudanças positivas que se processaram, uma 
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era a permanência mais prolongada dos governadores na administração do Território, com 

destaque para três deles nesse período: Hélio da Costa Campos, que governou por seis anos 

em dois períodos, de abril de 1967 a maio de 1969 e de março de 1970 a abril de 1974; 

Fernando Ramos Pereira, que governou por cinco anos, de abril de 1974 a abril de 1979; e 

Ottomar de Souza Pinto, que governou por quatro anos, de abril de 1979 a março de 1983. 

Para os memorialistas locais, “com a Revolução tudo mudou para melhor”: 

 

A abertura da estrada Manaus-Boa Vista, a instalação de telefone 

público, a televisão, o telex, o correio, o avião a jato, o automóvel, as 

valiosas pontes de concreto, a estrada Boa Vista-Santa Helena e Boa 

Vista-Bonfim, o 2º grau, a extensão universitária, o Banco, a Polícia 

Militar, a extensão rural, a água, a luz, o asfalto, os novos municípios, 

a Perimetral Norte cortando o Território, os Batalhões do Exército, a 

Base Aérea, o Aeroporto Internacional foram obras que a Revolução 

de 64 trouxe para o Território e que, no sistema de governo, 

anteriormente adotado, levaríamos, pelo menos, 2 séculos para 

construirmos.
201

 

 

Diante desses relatos, havia pouca coisa que pudesse caracterizar Boa Vista como um 

centro urbano antes dos militares chegarem ao poder, em 1964. Conforme Freitas, as 

mudanças começaram, mais especificamente, a partir de Hélio Campos, governo que passou 

mais tempo à frente do Território de Roraima, chegando a fazer carreira política, elegendo-se 

e reelegendo-se Deputado Federal. 

Lembrava esse memorialista que o plano administrativo desse governo era simples, 

mas contemplava a “estrutura básica do Território: água, luz, telefone, asfalto, banco, esporte 

etc.”. O que o levou a dar origem às “Companhias: CER, CAER, Banco de Roraima, 

TELAIMA”. De forma que, “beneficiando-se do Milagre Brasileiro, escreveu uma das 

páginas mais modernizantes do Território, com um governo de paz, de trabalho e de 

prosperidade”, cujo objetivo maior era “montar no Território uma estrutura básica capaz de 

dar à Capital um status de Capital de Estado”. E, além disso, seu plano de governo tinha “os 

princípios democráticos que eram expressos no próprio modo de vida de Hélio Campos”, que 
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“ficou na lembrança do povo por andar de bermudas, aos sábados, na avenida Jaime 

Brasil.”
202

 

Pelo exposto, Roraima parece ter aproveitado o melhor lado que o período de 

ditadura militar podia oferecer: beneficiou-se do “milagre brasileiro” para se desenvolver e se 

modernizar, se valendo de um momento democrático que, conforme o relatado, tinha origem 

na própria maneira descontraída de ser do governador, que, pelo visto, gozava de certa 

intimidade com a sociedade local, desfrutando, por sinal, da condição de mais um 

descendente de “pioneiro”. 

Sobre suas realizações, iniciadas no seu primeiro governo, quando renomeado 

governador, “Tudo que tinha começado no primeiro ele completou no segundo” e, já com a 

experiência no governo, “não trouxe ninguém de fora para o seu Secretariado. Compôs tudo 

com gente radicada em Roraima”, de maneira que “Chagas Duarte foi, de fato, o governador 

executivo”
203

. Percebe-se, portanto, uma harmonia entre esse governador e a elite tradicional 

local, o que não parece ter continuado no governo seguinte, uma vez que, no início de 1974, 

tomava posse na presidência da República o general Ernesto Geisel e, em abril, assumia como 

governo do Território de Roraima o amazonense coronel-aviador Fernando Ramos Pereira. 

Esse, conforme Freitas, foi “o governador que mais sofreu pressões no exercício do poder no 

Território.”
204

 

Com o lema “ocupar para desenvolver e integrar”, Ramos Pereira se dedicou em 

aplicar a política desenvolvimentista do II Plano Nacional de Desenvolvimento - II PND e do 

Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - POLAMAZÔNIA, cujos 

objetivos estavam voltados para a “urbanização de núcleos urbanos na fronteira com a Guiana 

e a Venezuela, a expansão da malha urbana de Boa Vista e a completa remodelação urbana da 

cidade de Caracaraí, ponto de junção da BR 174 e da Perimetral Norte, ambas em construção 

no tempo de seu governo.”
205

 Dirigidos para o contexto nacional, os projetos governamentais, 

elaborados em gabinetes por governos, executivos e militares, tinham objetivos 

socioeconômicos e geopolíticos vinculados aos interesses da nação e, portanto, mais uma vez 

iam além de interesses imediatos, como a posse da terra e o acesso aos recursos vegetais e 
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minerais, que estavam mais diretamente ligados aos desejos da elite tradicional roraimense. O 

local em que seriam aplicados esses projetos de desenvolvimento: 

 

[...] abrangiam as “áreas antigas” ocupadas por grupos indígenas e por 

fazendas com limites indeterminados, cuja documentação era colocada 

em dúvida pelo INCRA. No sul e sudeste, a abertura das rodovias BR 

174 e Perimetral Norte, causavam conflitos cruentos com os índios 

que foram violentamente reprimidos.
206

 

 

Dessa forma, ao forçar a implantação do modelo de desenvolvimento planejado pelo 

governo central, o governador do Território entrou em choque com as forças políticas locais. 

“As razões do enfrentamento só se explicam pela importância das lideranças locais, que, em 

sua grande parte agrupadas na sigla partidária do MDB, defendiam não só valores, mas 

principalmente sentiam-se ameaçadas pela possível perda do seu bem mais precioso: a 

terra”
207

, tendo em vista que entre os pré-requisitos do programa do governo para o 

desenvolvimento do Território estava a regularização da situação fundiária de Roraima. 

Diante dessa exigência e do grande número de propriedades irregulares, essa condição 

ameaçava a posse da terra e abria espaço para a sua resistência. 

Somando-se a isso, depois de governar o Território, Hélio Campos fez carreira 

política, aliando-se à elite local e opondo-se fortemente ao governo de Ramos Pereira. Este 

ganhou a fama de “austero”, “homem probo”, mas, para queixa da elite tradicional, não quis 

colonizar o sul do estado – ação, para esse governo, incoerente com a política dos projetos 

federais “voltados para a atração do grande capital privado”. Pelo contrário, procurou “evitar 

a todo custo a ocupação espontânea, a nível familiar, ao longo dos eixos rodoviários 

principais”
208

. Finalmente, “Seu reconhecido autoritarismo resultou em guerra aberta com os 

defensores dos índios e com grupos políticos locais, até que estes últimos fossem apaziguados 

por seu sucessor, Ottomar Pinto, iniciador de uma nova era na política roraimense”
209

. 

O processo de redemocratização do país, entre o final da década de 1970 e os 

primeiros anos da década de 1980, somado à crise da dívida, levou o governo central a perder 
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força, o que abriu espaço para o surgimento de novas relações de poder no Território de 

Roraima: “[...] lideranças nascidas no bojo da burocracia estatal buscavam também seu espaço 

na política do já declarado futuro estado federativo, disputando com os da terra um eleitorado 

cada vez mais identificado com os migrantes.”
210

 

O forte processo migratório que agitou Boa Vista na década de 1980, em parte 

fomentado pela abertura do garimpo e facilitada pela conclusão da BR-174 ligando Boa Vista 

a Manaus, estrada inaugurada em 1977, colocou em apreensão seus moradores sobre uma 

possível invasão de migrantes. Parodiando o slogan da Campanha da Fraternidade, no 

iniciozinho da década de 1980, o Deputado Júlio Martins traçava um quadro ilustrativo dessa 

situação: 

 

Com efeito, o Território de Roraima [...] hoje é palco de um 

acontecimento ao mesmo tempo fascinante e insólito. [...] De todas as 

partes do Brasil estão acorrendo milhares de pessoas em demandas das 

terras roraimenses. Gente do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste. São 

gaúchos, paranaenses, paulistas, mato-grossenses, nordestinos que 

chegam para as lides da agricultura e da pecuária, numa avalanche de 

gente que se precipita sobre Roraima, como uma onda que de repente 

se forma no mar calmo e invade uma ilha desconhecida. Para quem 

conheceu em Roraima a quietude ou o marasmo de outrora nada mais 

auspicioso do que o alvoroço dos que chegam com pressa de vencer, 

trazendo os alforjes cheios de novas ideias, de uma titânica disposição 

para a luta e de grande reservas de esperança. E vão revolvendo 

velhos conceitos, quebrando tabus e deixando cair, com a semente dos 

grãos que plantam, o exemplo do seu trabalho. [...] A pecuária, a 

indústria extrativa, o comércio, os serviços, enfim toda a economia 

roraimense recebe os benefícios influxos desse dinamismo. O 

Governo do Território parte para um ambicioso programa de 

desenvolvimento, visando a direcionar e estimular essa pletora de 

energias e de oportunidades. [...] O slogan da Campanha da 

Fraternidade quer ser sobretudo uma denúncia. Mas será também uma 

sugestão e um convite. “Para onde vais?” - Para as terras do Norte, 

onde o Brasil começa e onde milhões de brasileiros podem começar 

um novo dia.
211

 

 

Na quantidade total de habitantes, a distância em números era grande entre as 

décadas de meados do século XX, período da sociedade da pecuária, e a cidade de Boa Vista 
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do final da década de 1980, o que pode ser observado na tabela apresentada a seguir. Isso 

permite pensar o grau de complexidade que a cidade ganhava. 

 

Tabela 1 - Evolução da população do município de Boa Vista / 1940-2000 
212

 

Ano População urbana População rural População do município 

1940 1.398 9.111 10.509 

1950 5.132 12.115 17.247 

1960 11.581 14.124 25.705 

1970 16.727 19.737 36.464 

1980 52.614 14.433 67.047 

1991 120.157 24.092 144.249 

2000 197.098 3.470 200.568 

 

Sua população urbana, que em 1970 era de 16.727, em 1980 pulou para 52.614, 

chegando ao censo de 1991 com o registro de 120.157 habitantes, de forma que na década de 

1980 a população urbana de Boa Vista oscilou de 50 mil para 120 mil habitantes 

aproximadamente, mais que dobrou de tamanho nesse período. 

Entre os fatores que atraíam migrantes para a região estava o garimpo. Atividade 

conhecida na região desde 1912, com a descoberta de diamantes, ganhou destaque na 

economia local no final da década de 1930, entrou em declínio na década de 1950, para 

ressurgir com força nos anos de 1980, com a abertura de garimpos de ouro na região de 

Surucucus, território do povo indígena Yanomami, provocando uma celeuma que colocou 

Roraima na mídia mundial. 

Voltando às divergências existentes entre o projeto político local e o nacional no 

período militar, evidências disso já se registravam com a construção do monumento ao 

garimpeiro pelo governo de Hélio Campos, na primeira metade da década de 1970, vista 

como um erro pelo setor tradicional da elite local. Outra evidência estava na condição de 
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oposição em que as forças políticas locais se colocaram o governo de Ramos Pereira, na 

segunda metade dessa mesma década. 

Ao assumir o governo, em abril de 1979, 

 

Ottomar Pinto encontrou o Território, virtualmente, dividido ao meio 

politicamente. De um lado os partidários de Hélio Campos, eleito pela 

Arena, mas com os votos de oposição ao governo Ramos Pereira e, do 

outro lado, os correligionários de Júlio Martins, também eleito pela 

ARENA, e os amigos de Ramos Pereira. Eram duas correntes 

diametralmente opostas. Nessa situação, Ottomar Pinto resolveu 

pacificar o Território, a ponto de receber, no antigo e tradicional baile 

do dia 13 de setembro, realizado no Palácio do Governo, no ano de 

1979, um belo diploma entregue por Oder Brasil, intitulando-o O 

Governador da Paz. Esse diploma era em couro de carneiro 

encrustado de brilhantes.
213

 

 

Estar dividida ao meio implicava à elite política local poucas chances da construir 

uma unidade representativa dos habitantes de Boa Vista, fato que permitiu ao novo 

governador já se apresentar como um elo entre suas lideranças políticas e, portanto, como um 

de seus líderes naturais. 

Dessa forma, para se manter a própria unidade política local, precisou de alguém 

“vindo de fora” para lhe restituir a tranquilidade e, mais uma vez, cooptando essas forças 

políticas com a distribuição de cargos na sua organização de governo, formando, conforme o 

memorialista, “um secretariado de respaldo popular e de partidários das duas correntes 

arenistas, na sua maioria, de homens identificados com o povo do Território”
214

 – entende-se 

que o “popular” enfatizado por Freitas se restringia à nomeação das lideranças políticas locais 

na composição do quadro do governo. Dessa maneira, incluindo o próprio memorialista, 

Ottomar formou “um secretariado tendo por base as forças locais, como Getúlio Cruz, 

Mozarildo Cavalcanti e Francisco Chagas Duarte, todos roraimenses, ex-estudantes em 

Belém, patrocinados pelos governos anteriores. Os três se notabilizariam, após projeção como 

administradores e líderes políticos”
215

. 
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Em seu discurso de posse, o governador enalteceu o potencial do Território, o 

desenvolvimento, o trabalho e incentivou o acolhimento aos migrantes, pois implorava 

Ottomar: 

 

Que venham logo, sem demora, nossos irmãos do centro-sul e do 

nordeste! Que tragam seus instrumentos de trabalho e seu vigor 

produtivo, extraordinários fermentos, que farão crescer e crescer 

muito o bolo de nossa economia. Aqui se oferecem, há séculos, à 

criatividade e operosidade do nosso povo, aptas e exercer excepcional 

efeito multiplicador no seu trabalho, imensas extensões de terras 

férteis, cobertas por rico revestimento madeireiro no sul e no oeste, os 

vastos campos naturais do lavrado e os fertilíssimos solos do altiplano, 

ao norte, com um clima que assemelha o temperado, e vocação 

agrícola para culturas permanentes, tais como café, frutas etc. Ainda 

nas montanhas e vales da região norte está entesourada incalculável 

dotação de minérios que fará crescer nestes dias, em espiral, nossa 

economia, induzindo vigoroso alento à atividade industrial e 

comercial, porque exercida por nossa gente, aqui ficarão para 

benefício de nosso povo, os frutos de atividade mineradora, com que 

Deus prodigalizou este Território.
216

 

 

Com o “nossa gente”, o “nosso povo” enfatizado em seu discurso, o novo governador 

se incluía na identidade local, transformando-se em roraimense de primeira linha e com a 

energia e habilidade de quem seria capaz de unir o Território em torno de uma identidade 

única. Entretanto, por mais que seu discurso político o levasse a se reconhecer como 

roraimense, Ottomar não apresentava todos os requisitos selecionados pelas forças políticas 

tradicionais do Território para ocupar tal posição, quando se leva em conta afirmações do 

memorialista para outro momento político da cidade, ocasião em que afirmava: “Nós que aqui 

vivemos [...] se tivéssemos a liberdade de escolher nossos dirigentes”, os requisitos seriam 

“que seja uma pessoa inteligente, que viva no Território, que conheça in loco os nossos 

problemas e que suas ideias sejam conhecidas quanto às alternativas de desenvolvimento que 

podemos ter na nossa região e especialmente no nosso Território”
217

. 

Destarte, por mais que já conhecesse Roraima, enquanto pessoa vinda de outro 

estado e indicada para governar o Território, Ottomar retirava dos roraimenses o direito de 

escolher o seu governante. Ele podia conhecer as pessoas que ali viviam, o espaço físico – 
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montanhas, matas, lavrado e rios –, mas não podia partilhar dos sentimentos, do amor ao seu 

passado, aos seus mortos, aos seus heróis históricos, de forma que sem esse requisito não 

tinha como conhecer plenamente a sua “ordem de lugar”, partilhada pelos seus velhos 

moradores, coisas que só a experiência de vida podia lhe dar, algo que não tinha como ser 

conquistado sem vivê-la. 

Nessa condição, apesar dos muitos projetos de infraestrutura realizados em seu 

governo, os conflitos na política logo se fizeram presentes, uma vez que “As lideranças locais 

ficaram chocadas com o viés populista do novo estilo de governo e com o crescente fluxo 

migratório que chegava a Roraima e que reforçava o contingente eleitoral e a liderança do 

governador”
218

. Como se pode perceber, Ottomar de Souza Pinto se colocava não só como um 

“pioneiro”, mas como detentor de forma própria de conduzir o desenvolvimento da região que 

se chocava com as pretensões das forças políticas tradicionais. 

Sobre o momento de sua posse, observa-se que Ottomar de Souza Pinto assumiu o 

governo do Território de Roraima dentro do contexto político de transição do regime militar 

para a democracia, quando acontecimentos como a queda do autoritarismo, a anistia a presos 

e exilados políticos e a derrubada do voto indireto para governadores e prefeitos de capitais 

valorizavam o voto, levando a uma “re-acomodação das elites regionais”
219

, momento em 

que: 

 

O clientelismo, instrumento para obter votos através da troca de 

favores e bens públicos, atingiu níveis sem precedentes na história 

brasileira, em grande parte porque as formas tradicionais de fidelidade 

eleitoral – baseadas na propriedade da terra – foram profundamente 

abaladas pela mobilidade da força de trabalho e ameaçadas pelas 

novas territorialidades.
220

 

 

Nesse contexto político, Ottomar inaugurava uma nova forma de governar, em que, 

enquanto sujeito de vontade, encontrava no Território de Roraima o meio propício para a sua 
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ação. E, chegando já como sua autoridade maior, tratou de se apoderar, com toda a força de 

que dispunha, desse recurso que lhe caíra às mãos para adentrar o campo político. 

No que se refere à migração para o Território, o jornal do governo observava dois 

períodos distintos. O primeiro era “compreendido desde o início da colonização na Amazônia, 

quando os nossos antepassados para cá se dirigiram, de forma espontânea, enfrentando as 

maiores dificuldades”, com migração composta predominantemente de nordestinos que 

fugiam da seca e em virtude dos grandes latifúndios existentes na Região Nordeste. 

Dedicavam-se a princípio à pecuária e, posteriormente, com o Território, à formação de 

colônias agrícolas. O outro período “tem início com a abertura de rodovias federais, ligando o 

Sudeste ao Norte do País. O que caracteriza esse segundo período é a diversificação de 

migrantes; a partir daí, começam a vir elementos do Sul e Sudeste do País, muitas vezes via 

Rondônia”. E, em relação à migração de então, relatava o jornal: 

 

Após a posse do Governador Ottomar de Souza Pinto, o movimento 

migratório, além de se haver intensificado, passou a ter uma diretriz 

básica de apoio ao migrante, que aqui chegando, encontra uma 

infraestrutura de apoio montada para ampará-lo até à sua definitiva 

fixação.
221

 

 

No início da década de 1980, parte do mal-estar vivido pela elite local era causada 

pelo incentivo à migração para Roraima e pelo populismo manifestado pelo governador. 

Entende-se que as atitudes desse político, mais que qualquer outra coisa, serviam de base para 

revelar as condições em que se encontravam os investimentos na identidade local. Não só pelo 

seu exemplo individual – migrante que se inseria na sociedade local já como pioneiro –, mas 

pelo esforço de transformar a prática migratória em ponto forte de seu governo. Nesse 

sentido, se tratava de um pioneiro de outra “ordem de lugar”, pois, na sua organização do 

espaço, eram outras as prioridades, o que, por sua vez, daria a configuração de outra 

identidade, diferente da idealizada pelas famílias de “pioneiros” de Roraima. De modo que, 

no campo das representações, sua ascensão era fracasso destas, que ficariam relegadas a 

segundo plano. 
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Na promoção do acolhimento aos migrantes, Ottomar criou uma política de fixação 

do homem à terra visando dois objetivos: “dar apoio necessário ao migrante para que ele 

consiga se estabelecer em condições humanas”; e, o segundo, considerado “o objetivo global 

do Governo”, era “realizar a ocupação econômica e demográfica do Território, além de 

fortalecer e diversificar os setores produtivos, objetivando a formação de uma economia 

sólida e autossustentada”. Dessa maneira, “implementando e remodelando as colônias 

existentes”, usava sua gestão para produzir o seu próprio “curral eleitoral”. Na execução e 

defesa desse modelo, afirmava a mesma matéria: 

 

[...] recebendo hospitaleiramente migrantes dos quatro cantos do País, 

que para cá trazem seus usos, seus costumes, suas lendas e suas 

histórias. Dá-se aí então um processo de fusão cultural, processo esse, 

que contribuiu e vem contribuindo infinitamente para o 

enriquecimento da cultura roraimense [...].
222

 

 

Enquanto migrante, o governador não percebia nenhum problema em enriquecer a 

cultura local com novos usos, costumes, lendas e histórias, mas talvez fosse esse o ponto mais 

caro para a elite tradicional local, que desejava conservar os seus próprios traços culturais. 

Visto assim, a sua justificativa de desenvolvimento do Território era danosa aos “valores 

locais”. 

No que parecia um esforço para convencer a elite tradicional local, o editorial do 

jornal do governo do dia 12 de fevereiro de 1983, em um texto de estilo muito parecido com o 

do próprio governador, procurava revelar o espírito do conflito que existia entre a ideia de 

desenvolvimento do governo e a das forças locais. Conforme o texto, o conflito se encontrava 

no tempo: 

 

Quando se pensa nos novos tempos e na dinâmica das transformações 

que a cada dia ocorrem, vale a pena reflexionar, questionar, se os 

espíritos, as mentes dos homens, daqueles predestinados a conduzir 

esta sociedade pelos caminhos ásperos do futuro, também se 

desdobram e se transformam, na mesma escala de grandeza, em que se 

transmuda a paisagem socioeconômica desta terra. 

Lamentavelmente, o testemunho do que se vê e ouve nestes dias, 

aponta em sentido contrário; há uma divergência, um descompasso 
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entre esses dois vetores essenciais à edificação de um futuro com 

progresso e em paz. É imperativo que a classe política desta terra, as 

suas lideranças tradicionais e também as novas, busquem a renovação 

criadora, aspirando a seiva da espiritualidade e das ideias do povo, na 

mensagem do cotidiano social, que nas fazendas de gado, nos roçados 

dos colonos, nas serrarias e na construção civil, nas malocas e nos 

garimpos, nas escolas e nos lares das cidades e vilas, compõem uma 

sinfonia harmoniosamente orquestrada, expressão legítima de suas 

aspirações atuais. 

Há que entender bem essa mensagem. Há que penetrar na tessitura da 

malha social e captar os grandes anseios, os anseios gerais e legítimos, 

dessa sociedade tremendamente dinâmica, dessa sociedade mutante. 

Esse o grande desafio de inteligência e de generosidade; de humildade 

e de coragem, que se impõe às lideranças políticas de Roraima, nos 

tempos que vivemos, nesses novos tempos. 

Ressurge com inusitada atualidade, na amplidão dos lavrados, na 

mobilidade telúrica das montanhas, no silêncio verde das florestas e 

nos vales coleantes dos rios de Roraima, aquele juízo ameaçador da 

esfinge do Egito: decifra-me ou te devora. 

Novos Tempos!
223

 

 

Justificando o título deste tópico, para uma harmonia perfeita de uma sociedade em 

desenvolvimento, as transformações precisavam ocorrer na matéria e na memória, na vida 

prática e no espírito, pois havia uma dinâmica entre a transformação das coisas e a 

transformação das mentes dos homens, em especial dos que se colocavam a tarefa de conduzir 

a sociedade pelos caminhos do futuro. Algo sobre o que era necessário reflexionar, havia uma 

mensagem a ser decifrada “nos tempos que vivemos, nesses novos tempos”. Para além do 

contexto em que os comentários da citação anterior foram encerrados, nessas afirmações 

parece se encontrar a base em que se assenta a essência desta tese, ao pensar a construção de 

identidades políticas enquanto fruto de um novo tempo. 

Encerrando sua fase de governo, Ottomar de Souza Pinto foi exonerado do cargo de 

governador em março de 1983, mas permaneceu na política local, apoiando candidatos 

vitoriosos, sofrendo algumas derrotas e tornando-se um campeão de votos no Território. Após 

a exoneração de Ottomar, dois alienígenas recém-chegados ao Território passaram pelo seu 

governo, para finalmente, em junho de 1985, assumir Getúlio Alberto de Souza Cruz, filho da 

terra, roraimense de família tradicional que governou de 26 de junho de 1985 a 14 de outubro 

de 1987, também nomeado pelo Presidente da República. 
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Embora Getúlio Cruz tenha dado continuidade a vários projetos de grande vulto, os 

embates em torno do direito à terra se radicalizavam, fomentados, em parte, pelos embates 

constituintes, em que se opunham forças bastantes antagônicas, como os ruralistas e os 

defensores dos direitos indígenas. Além disso, também no plano nacional, a crise econômica 

dificultava as condições do seu governo, que, no plano local, foi abalado por atentado e 

assassinato envolvendo o prefeito da cidade de Boa Vista, levando-o a uma crise que o 

conduziu à exoneração.
224

 Com isso, mais uma oportunidade de os próprios roraimenses 

comandarem o governo local se perdia entre intrigas, e mais uma vez “Os problemas da 

gestão de Getúlio Cruz mostraram que as lideranças da terra estavam divididas demais para 

compor pacificamente um governo, aproveitando o vácuo de poder deixado pelo governo 

autoritário do regime militar.”
225

 

Imagina-se que, se Ottomar desconhecia a “ordem de lugar” partilhada pelos velhos 

moradores da cidade, Getúlio Cruz já não conhecia mais a “ordem do seu lugar de origem”, 

que não mais era constituído apenas de velhos moradores, mas de muitos novos e cuja ordem 

era produzida muitas vezes no calor das próprias circunstâncias. Dessa forma, até o último 

governador indicado para o Território Federal de Roraima, Romero Jucá Filho, que governou 

de setembro de 1988 até o final do ano de 1990, com raras exceções houve momentos de 

união das forças políticas locais, salvo para derrubar lideranças alienígenas indesejadas. 

Mesmo passando a Estado de Roraima com a Constituição de 1988, os alienígenas 

que fizeram carreira política no Território continuaram em atividade. Um exemplo disso se 

encontra logo na primeira eleição direta para governador ocorrida em 1990, quando ficaram 

frente a frente na disputa Romero Jucá Filho, então governador, e o Brigadeiro Ottomar de 

Souza Pinto, vencendo este último, apoiado pelas forças nativistas, conforme o memorialista, 

“por uma razão simples: ele era o mais roraimense dos dois”
226

. 

Boa Vista havia se transformado em uma nova cidade com novos habitantes. Havia 

se distanciado da sociedade dependente diretamente da economia da pecuária, ou centrada nas 

atividades agropecuárias. O governo, com sua máquina administrativa, abrira espaço para 

uma boa parcela de funcionários, o garimpo movimentava outra gama de indivíduos, além do 
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comércio e da prestação de serviços que se expandiam, ocupando pessoas e prendendo-as a 

outras ações, ramos de serviços que dependiam de outros administradores e fontes de renda, 

passando a ignorar o estilo tradicional de vida - muitos dos então habitantes da cidade nem 

sequer o haviam vivenciado e desconheciam completamente suas práticas, seus costumes e 

seus valores. 

Nesse sentido, cabe considerar que: 

 

As representações do passado observadas em determinada época e em 

determinado lugar – contanto que apresentem um caráter recorrente e 

repetitivo, que digam respeito a um grupo significativo e que tenham 

aceitação nesse grupo ou fora dele – constituem a manifestação mais 

clara de uma “memória coletiva”.
227

 

 

Quando se pensa isso para Boa Vista das últimas décadas do século XX, se percebe 

que as memórias dos “pioneiros” tinham poucas chances de sobrevivência enquanto memórias 

hegemônicas, pois se tratava de uma sociedade em transformação. As bases de repetição não 

tinham tempo para se cristalizar e as já cristalizadas não correspondiam com as novas 

demandas, cada vez mais diversificadas, provocando falta de laços afetivos com o lugar por 

parte dos recém-chegados, laços esses tão reclamados pela elite tradicional. 

A falta de laços afetivos com o lugar por parte dos recém-chegados parecia tornar a 

vida dos habitantes de Boa Vista uma aventura em que cada um buscava tirar o seu próprio 

proveito. Do campo econômico, pensando em especial as pessoas mais carentes – muitas 

chegadas do Nordeste em busca de sobrevivência em assentamentos agrícolas, sonhando em 

ter suas próprias terras ou lançar mão de uma boa quantidade de ouro em atividades em 

garimpos, o que transformava a migração em aventura –, essas experiências pareciam se 

deslocar também para o campo político, tornando-o terra de aventureiros. Nesse terreno, o 

apego se tornava mais ou menos intenso em função dos resultados obtidos, expressos em 

forma ganhos econômicos ou de capital político conseguidos a partir de suas atuações 

pessoais, abrindo espaço para suas carreiras políticas. 
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Destarte, o público se tornava terra de ninguém ou talvez, melhor dizendo, Roraima 

se tornava terra de aventureiros, onde os mais espertos poderiam se dar melhor, sem as 

amarras do respeito e da moral coletiva que uma sociedade tradicional cobrava. Não havia um 

nome a zelar, uma família aguardando respeito e o compromisso com alguém conhecido para 

honrar. 

Voltando aos relatos de Freitas sobre como se desfez a Frente Única montada para 

derrotar o Deputado Félix Valois de Araújo em 1954, o memorialista chegava à conclusão: “O 

fato é que, no Território, não tem prevalecido a cidadania rio-branquense ou roraimense nas 

disputas eleitorais. Pelo contrário, a filosofia de Roraima para os Roraimenses derrotou a 

candidatura Silvio Botelho – Mozarildo Cavalcante em 1974.” Para ele, “Roraima ainda não é 

uma terra de roraimenses. É um povo em formação e, aqui, estão se fundindo as raças e as 

culturas de todos os Estados Brasileiros”. De forma que só “No futuro teremos a fusão de 

todos esses matizes e de onde surgirá o verdadeiro sentimento do povo roraimense.”
228

 Com 

certeza, já havia um povo roraimense, e muitos outros no futuro deveriam se seguir. A dúvida 

era se entre estes surgiria um com o verdadeiro sentimento de roraimense desejado pelos seus 

memorialistas. 

 

2.3 MEMÓRIAS E IDENTIDADE ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 

 

Mas, afinal, para além do desenvolvimento do Território, o que estava em jogo para 

as forças políticas locais e o que as levava a reclamar atenção do poder federal? E ainda, que 

importância tinha para elas colocar seus hábitos, seus desejos de organização social e seus 

valores como centro de referências dos habitantes da cidade de Boa Vista e de Roraima como 

um todo? 

Ao se dedicarem a compreender a memória coletiva, autores como Émile Durkheim 

e o sociólogo Maurice Halbwachs deram ênfase à força quase institucional dessa memória, 

acentuando as funções positivas por ela desempenhadas, como o poder de reforçar a coesão 

social, mas não pela coerção, e sim pela adesão afetiva ao grupo. Posteriormente se percebeu 
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a memória coletiva como “uma imposição, uma forma específica de dominação ou violência 

simbólica”
229

. 

Essas duas concepções abrem dois tipos de compreensão distintos, mas ambos úteis 

para o estudo da vida em sociedade. No primeiro caso, centrando as observações nas funções 

positivas da memória, pode-se pensar a estrutura social a partir dos valores que articulam sua 

organização, dando vida e sentido a identidades coletivas. Nesse aspecto, já se observou que a 

elite tradicional roraimense não teve muito êxito na construção de uma identidade local, em 

especial nas últimas décadas do século XX, uma vez que outros projetos cruzaram seu 

caminho, ofuscando seu projeto identitário. 

No segundo caso, prioriza-se a diferença, entendendo que a contradição é parte 

intrínseca da construção de identidades, tratando-se, portanto, de um recurso para a revelação 

do outro. Isso dá condição para se pensar a identidade enquanto uma construção seletiva que 

classifica seu repertório em um conjunto de valores que contrasta com o que está para além de 

suas margens. 

A este tópico interessa mais especificamente esta segunda visão, pois, como já foi 

citado no capítulo anterior, se entende que “Aquele que tem o poder simbólico de dizer e fazer 

crer sobre o mundo tem o controle da vida social”, de maneira que esse grupo ganha a 

prerrogativa “de estabelecer classificações e divisões, de impor valores e normas, que 

orientam o gosto e a percepção, que definem limites e autorizam os comportamentos e os 

papéis sociais”
230

. 

Tomando a definição do real como um campo de forças para definir o que é real
231

, o 

esforço da elite tradicional boa-vistense em fundar uma identidade representativa dos 

habitantes da cidade, que os tornasse sujeitos de um mesmo conjunto social, orientados pelas 

regras de um mesmo jogo, de antemão, já separava quem tinha poder de quem não tinha. 

Quando se pensa os projetos de desenvolvimento para o país ou para a Amazônia 

procurando isolar os seus agentes centrais, se percebe que eles realçavam como sujeitos de 

vontade e decisão o governo e as elites nacionais e regionais. Exemplificava isso a “Operação 

Amazônia”, ocorrida em dezembro de 1966, com os militares no poder, ocasião em que o 
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pensamento desenvolvimentista para essa região se iniciou com a “„Reunião de Investidores 

da Amazônia‟, realizada através de um „cruzeiro‟ a bordo do navio Rosa da Fonseca, em nove 

dias de viagem pelo rio Amazonas.”
232

 Reunião idealizada pelo Ministro do Interior João 

Gonçalves de Souza, na qual o processo de ocupação da Amazônia ficou selado na 

“Declaração da Amazônia”, em que: 

 

Governo e homens de empresa do Brasil, reunidos na Amazônia sob a 

inspiração de Deus e norteados pelo firme propósito de preservar a 

unidade nacional como patrimônio, que receberam indiviso, 

conscientes da necessidade de promover o crescimento econômico 

acelerado da Região, como processo indispensável, para atingir esse 

objetivo e a própria valorização do homem que a habita [...].
233

 

 

Como se pode observar, para resolver os desafios que a região apresentava, dois 

grupos de sujeitos se uniram nesse propósito, o governo e os empresários, parceiros que se 

reuniram a portas fechadas para decidir sobre empreendimentos que diziam respeito à vida de 

todos os brasileiros.  

Mudando de dimensão política, de tempo e de espaço físico, apesar de se manter na 

Amazônia, essa mesma configuração se articulava na relação entre o governo do Território e 

empresários de Roraima. Entre muitas evidências, pode-se destacar a fundação da “Federação 

das Associações Comerciais da Amazônia Ocidental”, em 1980, que em sua reunião de 

abertura: 

 

A mesa esteve composta pelo Governador de Roraima, tendo ao seu 

lado o Dr. Ruy Barreto e, sequenciando, o Prefeito Municipal de Boa 

Vista, Cel. Rodolfo Hissa Abrahim; Prefeito de Caracaraí, Sr. 

Diomedes de Oliveira; Deputado Federal Prof. Júlio Augusto 

Magalhães Martins; Juiz de Direito da Comarca de Boa Vista, Dr. 

Evandro D`Anniballe; Bispo Prelado de Roraima, Dom Aldo 

Mongiano; Cônsul da Venezuela, Dr. Anatônio Quintáns; Presidente 

da Câmara de Comércio da Venezuela, Dr. Cyro Annes; Presidente da 

Câmara de Comércio da República Cooperativista da Guyana, Sr. 

Ernest Christian; Comandante da Polícia Militar de Roraima, Cel. 

Horácio Neves Neto; Presidente da Associação Comercial do 

Amazonas, Dr. Philipe Daou; Presidente da associação Comercial de 
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Rondônia, Dr. Moisés Paulo Mourão; Presidente da Associação 

Comercial de Roraima, Sr. José Queiroz da Silva; Secretário de 

Planejamento Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz; Secretário de Obras 

e Serviços Públicos, Major Alcides Rodrigues dos Santos; Secretário 

de Economia, Agricultura e Colonização, Dr. Luiz Aimberê Soares de 

Freitas e o Secretário Executivo da ASTER-RR, Dr. Alcides da 

Conceição Lima Filho.
234

 

 

Arrolados os participantes do evento, pode-se ter uma noção dos quadros sociais de 

seus participantes: políticos, empresários, militares, intelectuais e religiosos. No discurso de 

posse proferido pelo Presidente eleito, Dr. Philipe Daou afirmava: 

 

Entendemos assim, que irmanados todos por esses propósitos, 

ajudaremos nossos governos a efetivar conversões que têm articulado 

ao longo do tempo, tornando realidade o pacto Amazônico, no qual 

depositamos esperanças de um futuro radioso para todos os povos que 

habitam a Amazônia, seja brasileira, seja internacional.
235

 

 

Portanto, irmanados, governo e empresários poderiam vencer os obstáculos e colocar 

Roraima na linha de frente do desenvolvimento. Isso transmitia a ideia de que esses dois 

setores da sociedade tinham a mesma finalidade, seus projetos de existência tinham objetivos 

comuns. 

Em ocasiões como essa, era comum a entidade empresarial outorgar título de sócio 

benemérito a pessoas consideradas relevantes para a associação, o que foi feito nesta, então, 

ao Ministro Mário Andreazza, representado na solenidade pelo Governador Ottomar de Souza 

Pinto, que recebeu o título das mãos do Sr. Cyro Añnes, e ainda ao Presidente da 

Confederação das Associações Comerciais do Brasil, Dr. Ruy Barreto, este entregue pelo Sr. 

Ernest Christian, Presidente da Câmara de Comércio da República da Guyana. Pode-se dizer 

que os títulos apresentavam os distintos entre os ilustres de um grupo seleto composto por 

políticos, doutores e empresários.  

Na oportunidade, o governador usou da palavra para apresentar o Território e suas 

potencialidades, assim como seus objetivos de trabalho. Para isso, foi projetado um filme, 
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“mostrando na tela o desfile de uma beleza harmoniosa, que compõe o cenário natural deste 

Território, uma região de solos fabulosamente férteis, aliados também a extensos e numerosos 

jazimentos minerais e a reconhecida vocação de área predestinada ao cultivo da agricultura e 

da pecuária”
236

. Em seu comercial, o governador mostrou para os empresários a qualidade dos 

produtos de que o Território dispunha, no esforço de estimular os desejos de investimento e 

posse dos presentes, oferecendo irrestrito apoio a todos que viessem somar em prol do 

desenvolvimento de Roraima, “predestinado a ser em futuro breve o mais novo Estado da 

Federação”. 

Após a programação, foi oferecido um jantar pelo Governo do Território no Iate 

Clube de Boa Vista. Como se pode observar, empresários, políticos e autoridades eram partes 

de um mesmo grupo, em que o governador, como um de seus líderes, presidia mesa e, na 

qualidade de representante de ministro de estado, recebia título de sócio benemérito da 

Associação que promovia o evento, mostrando, dessa forma, estar em meio a seus pares de 

jornada, ser um de seus membros integrantes, encontrando-se, portanto, em seu habitat social 

natural. 

Na página seguinte da mesma edição do Jornal Boa Vista, uma matéria informava 

que “Abdala Fraxe assume Presidência da Junta Comercial”, relatando que a solenidade havia 

sido presidida pelo Governador Ottomar de Sousa Pinto e que estiveram presentes 

representantes de diversas classes. Afirmava ainda que o presidente empossado agradeceu ao 

governador e enfatizou o seu propósito de continuar auxiliando a transformar Roraima em um 

estado forte. Comunicava que, na ocasião, o governador havia informado à Diretoria que 

estava sendo licitado o novo prédio para a Junta no valor de Cr$ 2.600.000,00, sendo          

Cr$ 1.500.000,00 do Ministério da Indústria e Comércio e Cr$ 1.100.000,00 do Governo de 

Roraima.
237

 

Contrastando com esse grupo de que o governador se apresentava como parte, nessa 

mesma página se encontrava uma nota intitulada “Reclassificação é para todos”, na qual Vera 

Silveira, Diretora do Serviço Pessoal do Governo de Roraima, comentava que os benefícios 

conquistados em favor dos servidores do Território eram graças à atuação laboriosa e 

persistente do Governador Ottomar e do Deputado Júlio Martins, que intermediaram junto aos 
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altos escalões do Governo Federal.
238

 Logo, se entende que, ao contrário do grupo de 

empresários, o governo, nesse caso, não se apresentava como parte desse grupo, mas de 

alguém que lhe prestava favores. 

Pensando a relação entre as instituições e seus representantes, parecia apontar para a 

existência de um acordo tácito entre eles com o objetivo de manter sob seu controle a ordem 

do conjunto social. Suas ações, embora não estivessem acordadas oficialmente, pareciam 

combinadas na formação de uma hierarquia com esse propósito. De forma que elas se 

autolegalizavam, legalizando as relações do poder local. 

Foucault apontava cinco características historicamente importantes da “economia 

política” da verdade, em que as instituições ganhavam centralidade, pois: 

 

[...] “a verdade” é centrada na forma do discurso científico e nas 

instituições que o produzem; está submetida a uma constante 

incitação econômica e política (necessidade de verdade tanto para a 

produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias 

formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo (circula nos 

aparelhos de educação ou da informação, cuja extensão no corpo 

social é relativamente grande, não obstante algumas limitações 

rigorosas); é produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, 

mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos 

(universidade, exército, escritura, meios de comunicação); enfim, é 

objeto de debate político e de confronto social (as lutas 

“ideológias”).
239

 

 

Nessa concepção, as instituições surgiam como fontes de produção e alimentação da 

verdade, além de manterem um vínculo estreito com a economia e a política. Tomando esse 

contexto para pensar a ligação entre as instituições e as pessoas que as representavam, se 

observa que uma não existia sem a outra e, portanto, se fundiam em um mesmo conjunto que, 

ao se apresentar como lugar de enunciação, de legalização e estruturação de saber, que, 

conforme Foucault, era poder, se tornava fonte de verdades, que muitas vezes eram 

produzidas por interesse de grupo específico, ou mesmo de indivíduos. 
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Voltando à relação entre as instituições locais, em setembro de 1986, o Governador 

Getúlio Cruz presidiu a Assembleia Geral que marcou a passagem dos 42 anos de vida da 

Associação Comercial. Nesse evento, 

 

[...] justificando a concessão dos diplomas de “grande colaborador” a 

10 agraciados, o secretário da Assembleia Geral, Saamou Salomão, 

disse que na sua luta em defesa da classe empresarial “A ACR 

encontrou homens que, pela sensibilidade, às vezes fugindo até da 

competência que lhes é delegada pelos seus cargos, jamais se furtaram 

em ajudar a entidade nas difíceis caminhadas que empreendeu, 

dedicando não apenas seu tempo, mas sua sincera amizade ao povo 

desta terra”. O diploma foi conferido ao governador Getúlio Cruz, ao 

secretário de Finanças Haroldo Eurico Amoras dos Santos, ao diretor 

do departamento da Receita da SEFIN, João Carlos Araújo de 

Oliveira, ao Assessor da Secretaria da Receita Federal, Evandro Pedro 

Pinto, ao coordenador de assuntos especiais do Ministério da Fazenda 

Aristófanes Fontoura de Holanda, ao Secretário do Itamaraty, Rodrigo 

do Amaral de Souza, ao Conselheiro da Chancelaria, José Antonio de 

Macedo Soares e aos empresários Antônio Edson de Araújo Lopes e 

Joaquim Borges Ferreira. 

No seu pronunciamento, o Presidente João Mêne ressaltou que “a 

coerência com que tem atuado ao longo desses anos todos levou a 

ACR manter uma relação de alto nível com as autoridades 

constituídas, relações estas que alcançaram um elevado estágio a partir 

do início do Governo Getúlio Cruz. Jamais faltou diálogo e por mais 

que defendesse posições contrárias, nunca houve interrupção dos 

canais de comunicação entre a ACR e o Palácio 31 de Março”.
240

 

 

Nesses eventos a Associação Comercial se apresentava como órgão na defesa da 

liberdade, da iniciativa e do patrimônio privado que, juntamente com o governo, trabalhava 

pelo desenvolvimento da região, de forma que, movidos por um objetivo comum, governo e 

empresários se destacavam dos demais segmentos da sociedade, tornando-se um grupo seleto. 

E, equiparados dessa forma, surgiam transfigurados de pai, de protetor, de sujeito natural de 

saber e de decisão sobre os rumos a serem seguidos pelo conjunto da sociedade. 

Tal ligação não se dava apenas entre empresários e governo, mas entre estes e a 

imprensa local. As notícias relacionadas à Associação Comercial de Roraima eram frequentes 

nos jornais: reeleição e troca de diretorias estavam sempre nas primeiras páginas, e eventos 

com a presença de políticos e autoridades eram relatados com todos os detalhes. 
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Pensando as concepções que reconhecem a imprensa como “quarto poder”, 

colocando-a no dever de dar voz aos sem voz, e na função de fiscalizar os abusos dos poderes 

estabelecidos, isso não parecia ser o exemplo da imprensa local, que, pelo contrário, cumpria 

a função de reprodutora da voz dos “donos do poder”. Atuava de forma pedagógica na 

orientação e convencimento da sociedade para o cumprimento das normas estabelecidas 

conforme os “verdadeiros” valores da sociedade e, dessa forma, em defesa de suas elites 

econômicas e políticas. 

No mesmo discurso do presidente da Associação Comercial de Roraima, proferido 

pela passagem dos seus 42 anos, 

 

João Mêne disse ainda que há que se destacar também o papel da 

imprensa. Das diretorias das empresas de comunicação ao seu corpo 

de funcionários, jornalistas ou não, a ACR sempre recebeu carinho e 

atenção. À esses profissionais há que se registrar aqui um eterno voto 

de gratidão.
241

 

 

Ao expressar eterna gratidão aos jornalistas, o presidente da Associação Comercial 

confirmava a perfeita sintonia entre empresários e comunicadores. Mas percebe-se também 

que a recíproca era verdadeira, havia um laço de afinidade e admiração dos jornalistas para 

com essa Associação, conforme transparecia o editorial desse mesmo jornal do dia 

03/10/1986, ao comentar as condições para a criação de uma associação de imprensa de 

Roraima, proposta que, conforme a matéria, havia começado a se formar a partir de uma 

reunião realizada anteriormente. O texto observava: 

 

A necessidade da Imprensa roraimense estar unida vem sendo 

debatida há muitos anos, sem sucesso, principalmente porque ela 

sempre esteve, querendo ou não, atrelada aos governos do Território, 

enquanto seja o maior empresário da região. É certo que muitas 

tentativas foram feitas para promover o definitivo desenlace, ou 

melhor, o descomprometimento de um para com o outro, porém, 

sempre frustradas. 

Se os profissionais da Imprensa de Roraima estiverem realmente 

dispostos a praticar o associativismo, como os empresários vêm 

fazendo desde 1944, aí, sim, teremos uma categoria forte e que jamais 

será desrespeitada, porque aqueles que tiverem a intenção de fazê-lo 
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saberão que não permanecerão impunes. O exemplo dos empresários 

deve nortear os jornalistas e radialistas pois como classe são fortes e 

como entidade, das mais respeitadas no país. 

Chega de sermos eternamente “vacas-de-presépio”. Precisamos 

mostrar que temos valor, que somos importantes no próprio contexto 

sociocultural e econômico de Roraima, e somente conseguiremos isso 

se toda a imprensa estiver finalmente UNIDA.
242

 

 

O quadro apresentado não podia ser mais original, uma vez que partia de um editorial 

de um dos principais jornais da época. Portanto, eram observações saídas do próprio meio de 

comunicação, que tinha como sede a cidade de Boa Vista, mostrando de forma clara e concisa 

a relação entre seu quadro de profissionais e as elites política e econômica local. O 

envolvimento da imprensa roraimense com os representantes do poder, conforme Shirley 

Rodrigues, vinha “Desde o surgimento da imprensa escrita no início do século, quando 

Roraima ainda pertencia ao estado do Amazonas, que se tem notícia de envolvimento de 

jornais e jornalistas em política partidária”
243

.  

Tal envolvimento não pode ser visto como novidade quando se leva em conta os 

proprietários desses veículos de comunicação. O “Jornal Boa Vista” era um órgão de 

propriedade do Governo do Território Federal de Roraima e, por quase uma década, foi o 

único jornal a circular na cidade; fundado em 1986, entre os proprietários do jornal “Tribuna 

de Roraima” estava um ex-diretor do “Jornal Boa Vista”, de forma que, mesmo em mãos de 

particulares, tinha em muito as funções do anterior; e, quanto ao jornal “Folha de Boa Vista”, 

o de vida mais longa no estado, ainda hoje em circulação na cidade de Boa Vista, foi fundado 

em outubro de 1983, por quatro jornalistas cujo objetivo era se desvincular de qualquer grupo 

político e ganhar espaço junto aos leitores da cidade no momento em que o Governo do 

Território planejava fechar o “Jornal Boa Vista”. Entretanto, em abril de 1988, o jornal era 

transferido para o economista Getúlio Cruz, que havia sido governador do Território Federal 

de Roraima entre os anos de 1985 e 1987. Entende-se que esses veículos de comunicação, 

defendendo mais uma ou outra facção política, estavam todos a serviço da elite local. 

Se a forma de privatização do público insinuada até aqui se apresentava nesses casos 

como algo legal, havia outras formas de caráter marginal. Na sua oposição ao prefeito Silvio 
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Leite, o jornal “Tribuna de Roraima” do dia 24 de outubro de 86 publicava uma denúncia 

sobre seu irmão: 

 

Durante inflamado pronunciamento feito da tribuna da Câmara 

Municipal de Boa Vista, no último dia 15, o vereador José Maria 

Gomes Carneiro, do PFL, denunciou o irmão do prefeito desta Capital 

pela compra de uma mansão localizada num dos bairros mais nobres 

da cidade pela cifra de Cz$ 400.000,00, “custo estimado por baixo”, 

segundo o vereador. 

Segundo ele, o irmão do prefeito ainda teve o descaramento de obrigar 

funcionários da prefeitura a trabalharem na limpeza da mansão, além 

de transportarem a mudança, e tudo isto como o apoio absoluto do 

prefeito Silvio Leite. 

Um outro fato que o vereador afirma que não pode deixar de 

questionar, é que Sebastião Leite ganhou durante todo o ano, entre 

vencimentos e vantagens dos cargos que ocupou na prefeitura e na 

CER, uma soma que não ultrapassa Cz$ 120.000,00, entretanto, 

comprou uma mansão por no mínimo Cz$ 400.000,00 e um automóvel 

super luxo que não vale menos do que Cz$ 200.000,00 (sem 

empréstimo compulsório). E o vereador pergunta: 'Como pode 

acontecer isso? Se você ganha 120 como poderá investir 600 em tão 

pouco tempo, sem se, falar nas fazendas e em outras compras feitas 

pelo irmão do prefeito?' Ele arremata, dizendo que se ele não ganhou 

mesmo aquele dinheiro, alguém está pagando essa mordomia toda.
244

 

 

Para além da preocupação em saber se o fato era verdadeiro, uma vez que a intenção 

central aqui não é essa, mas de mostrar como os bens públicos eram confundidos com bens 

privados em favor de grupos de privilegiados, a matéria supracitada não deixava de se 

apresentar como bastante simbólica desse tipo de corrupção ainda hoje tão presente no meio 

político brasileiro, uma vez que se tratava de desvio de recursos públicos, bem como das 

atividades de uma instituição pública em favor de interesse particular, levado a efeito por um 

familiar de um responsável por esse patrimônio. 

A apropriação do bem público em favor de particulares pode ser evidenciada também 

nas denúncias feitas pelos indígenas ao relatarem abusos de poder por parte dos não 

indígenas. Comentaram, por exemplo, episódios envolvendo um fazendeiro que pessoalmente 

liderava um grupo composto por policiais e outras pessoas não identificadas, mas todas 

armadas e utilizando carro particular juntamente com viaturas da polícia para invadir suas 

comunidades, intimidando os moradores, queimando e destruindo casas e currais, algemando 
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e prendendo os que resistiam e, até mesmo, utilizando a própria sede da fazenda do pecuarista 

em litígio com a comunidade enquanto local de interrogatório, assinaturas e tomada de 

impressões digitais. Comentaram ainda os indígenas que, em certos casos, os fazendeiros os 

ameaçam afirmando que iam retornar juntamente com autoridades, por vezes citando nome de 

seus parentes, para forçar os membros das comunidades a obedecer às suas reivindicações.
245

 

No centro dos interesses das elites locais estava a própria terra, que, para os 

“pioneiros”, era a base física geográfica sobre a qual sua identidade devia se consolidar. 

Como já foi visto, a posse legal da terra havia entrado em discussão no período do governo 

Ramos Pereira, colocando em dúvida a legitimidade das propriedades. A isso se somaram as 

lutas pela demarcação das terras indígenas, reforçando essa disputa na década de 1980. Dessa 

forma, entrava em jogo o próprio suporte sobre o qual as memórias da pecuária haviam sido 

constituídas. 

As discussões sobre a criação do chamado Parque Yanomami levavam as elites locais 

a trabalharem fortemente no esforço de garantir a posse desse patrimônio, colaborando para 

isso os estudos realizados naquela década. “Segundo levantamento do projeto Radam Brasil, é 

exatamente nessas áreas dos altos rios Mucajaí, Couto de Magalhães, Uraricoera e afluentes 

que se encontram as melhores terras agricultáveis e de reservas minerais em Roraima.”
246

 Era, 

portanto, esse o objeto de desejo que precisava ser particularizado, e o desafio era pôr as mãos 

o quanto antes nessas riquezas, evitando o risco de aventureiros chegarem na frente. 

Dessa forma, ao defenderem a criação do estado de Roraima em meados da década 

de 1980, a atitude dos deputados federais “[...] tinha a ver com a futura exploração mineral, 

propiciada pela abertura da BR 174 e levantamentos do Projeto RADAM - Radar da 

Amazônia”, bem como com a questão das terras, pois “Afirmava-se que era preciso explorar 

as riquezas minerais e outras, não cedendo a pressões que defendiam os direitos dos 

índios”
247

. 

A defesa do direito de explorar esses recursos levou a uma aproximação entre os 

principais interessados nessa atividade e o governo, que em várias ocasiões estiveram juntos, 
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mostrando evidências disso. Quando do processo de demarcação de áreas indígenas, houve 

reuniões dos pecuaristas em repartições públicas “e a presença do próprio governador em 

reuniões que a FUNAI realizava com as comunidades indígenas”, o que revelava o apoio dado 

pelo governador aos pecuaristas.
248

 Nessa mesma perspectiva, era observado apoio do poder 

público em Roraima à UDR, entidade de classe representativa do empresariado rural que 

surgiu para se opor à proposta de reforma agrária então em pauta e que, em Roraima, traduzia 

a questão para interesse das terras indígenas.
249

 

Além da composição de mesas em eventos, havia evidências de uma ligação íntima 

entre governo e a elite local também nos relatos jornalísticos, como a recepção feita ao 

governo e sua comitiva por pecuarista em sua fazenda, atividades públicas realizadas em 

fazenda de particular, como “Dia de campo”, em registro no jornal do governo de aniversários 

de pecuaristas conhecidos na região e ainda em vistorias de obras, quando governo era 

acompanhado de seus secretários, políticos e comerciantes. 

No discurso de posse do governador Ottomar de Souza Pinto, o contexto era 

sintetizado de forma clara: o patrimônio que estava em jogo eram “imensas extensões de 

terras férteis, cobertas por rico revestimento madeireiro”, que permitiam a exploração de 

montanhas e vales onde estaria “entesourada incalculável dotação de minérios que fará 

crescer nestes dias, em espiral, nossa economia”
250

. Isso dava vida mais uma vez ao mito do 

eldorado na região, agora com uma nova conjuntura, pois “Havia em Roraima uma estrutura 

física de rodovias e um aparato administrativo, além de riquezas minerais que atraíam não só 

milhares de garimpeiros, mas também empresas mineradoras como a Paranapanema e a Gold 

Amazon.”
251

 Em um mundo cada vez mais globalizado, os recursos atraíam interesses dos 

mais diferentes agentes sociais. 

Os recursos para isso também eram facilitados pelos cofres públicos, a exemplo da 

nota intitulada “Basa volta a investir”, publicada no dia 23 de maio de 86, informando que: 
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Os empresários ligados ao comércio, indústria e agropecuária de 

Roraima, já podem procurar a gerência do Banco da Amazônia S.A. - 

BASA – para providenciar cadastro, ou aqueles que têm essa situação 

regularizada já tem condições de requerer junto ao banco 

financiamento de capital de giro ou para a compra de equipamentos e 

máquinas.
252

 

 

Dessa forma, o governo garantia o acesso à propriedade e aos recursos naturais, 

assim como recursos financeiros para os empreendimentos a serem feitos na região. Tratava-

se de colocar os órgãos governamentais à disposição da elite local, de modo que seus 

membros podiam entrar apenas com o seu trabalho para fazer riqueza, condição bem diferente 

da dispensada ao povo em geral.  

Nessa atuação governamental, a elite econômica só tinha direito, e nenhum dever. A 

expectativa dos empresários em relação ao governo estava apenas em colher os louros que o 

poder e bens públicos lhes podiam oferecer, pois, “Num país capitalista como é o caso do 

Brasil, não cabe à livre iniciativa, base do desenvolvimento da Nação e do progresso de seu 

povo, pagar pelos erros cometidos pelos governantes. Essa não é a liberdade que tanto 

apregoa a Nova República.”
253

 Essa era uma nota oficial da Associação Comercial de 

Roraima em oposição ao Plano de Estabilização Econômica e ao tabelamento de preços 

levado a efeito pelo presidente da República José Sarney. 

Entretanto, informava o mesmo jornal que o comércio havia crescido, contribuindo 

para aumentar a receita do governo. Para além da contribuição com o aumento na arrecadação 

de impostos – o que na realidade era pago pelo contribuinte e consumidor –, informava ainda 

que a contribuição dos empresários para com o governo e as instituições oficiais ocorria 

“diuturnamente, pois uma das missões estatutárias da ACR é exatamente subsidiar o governo 

com informações e ações e, também, atuar como órgão consultivo sempre que necessário”
254

. 

Dessa forma, os empresários colocavam suas ações enquanto uma missão governamental, 

menos no que dizia respeito a arcar com os prejuízos. 

Quanto à política de cooptação das forças políticas locais postas em prática por 

vários governadores do Território, entende-se que se tratava de um esforço de mão dupla, uma 

vez que aquelas também trabalhavam no desejo de subordinar os governadores aos seus 
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interesses. Apesar da grande desvantagem das forças políticas locais em face das metas 

nacionais, tratava-se de uma união em que, uma vez estabelecida, ambos os lados sairiam 

vencedores, o governador recebendo apoio para a sua administração e a elite local realizando 

seus sonhos, independentemente do desenvolvimento do Território. 

Observando o distanciamento cada dia mais explícito entre os poderes nacionais 

constituídos e os anseios da sociedade brasileira, o que se revelava também em Roraima, 

entende-se que, a partir da década de 1980, a aliança política que se firmava entre governo e 

elite local tendia a se distanciar de parcela da população da cidade que – em um universo 

populacional que a cada dia se tornava mais complexo – se apresentava mais autônoma e 

autossuficiente, a exemplo de profissionais e empresários que se estabeleciam em busca de 

mercado mais favorável à aplicação de suas atividades e capitais, ou mesmo funcionários 

públicos de instituições federais que se instalavam em Boa Vista com suas carreiras 

profissionais mais bem definidas. E se opondo mais incisivamente àquela aliança estavam os 

novos agentes políticos: indígenas, religiosos e ambientalistas – que se apresentavam como o 

principal obstáculo das elites locais ao acesso aos seus objetos de desejo. 

Isso ainda pode parecer contraditório diante de uma máquina administrativa que 

mudou muito pouco, mantendo-se quase a mesma daquela década no que diz respeito às 

lideranças e práticas políticas. Entretanto, parece ser esse distanciamento cada vez mais 

visível entre os poderes constituídos e a população, provocando condições para se pensar um 

novo modelo político e apoio para o surgimento de uma sociedade mais justa, cada vez mais 

reivindicada pela população. 

Para além das atrações exercidas pelos recursos naturais e todas as vantagens que a 

máquina governamental do Território podia oferecer à maior parte da população, a construção 

de uma identidade local na década de 1980, apesar do esforço dos memorialistas que 

iniciavam suas publicações, não parecia contagiar um conjunto maior dos habitantes da cidade 

em torno de uma proposta de organização social. O capital político que esse empreendimento 

chegou a render em alguns momentos do passado, a exemplo de quando seus moradores se 

reuniram em torno de movimentos de cunho religioso, parecia não ser mais suficiente, a 

sociedade local havia mudado e a cidade de Boa Vista era outra. 
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2.4 ENTRE MEMÓRIAS E REPRESENTAÇÕES: BOA VISTA NAS LEMBRANÇAS DE 

ANTIGOS MORADORES 

  

Até aqui, neste capítulo, estiveram no centro das atenções mais especificamente as 

ações, sonhos e projetos da elite econômica e política local. Entretanto, o acesso a outra fonte, 

um conjunto de 24 entrevistas concedidas por velhos moradores da cidade de Boa Vista, 

realizadas no segundo semestre de 2000 como parte de um projeto intitulado “Memórias de 

Boa Vista” – material que se encontra arquivado no Núcleo de Documentação Histórica da 

UFRR –, remete este tópico para outros sujeitos que compõem a sociedade boa-vistense. 

Essas entrevistas permitem pensar como as memórias de “pioneiros” trabalhadas pelas elites 

econômica, política e intelectual, com registros em livros, revistas e jornais, foram 

recepcionadas pelo conjunto dos habitantes da cidade. O propósito do tópico é perceber como 

aquelas representações ganharam expressão nos relatos de seus moradores, incluindo 

populares. Imagina-se que isso contribui para se pensar o alcance daqueles discursos e a 

posição das “pessoas comuns” nas relações de poder na cidade de Boa Vista. 

Compreendendo que a memória pessoal é social, familiar e grupal, a veracidade do 

narrador não preocupa neste trabalho, o “interesse está no que foi lembrado, no que foi 

escolhido para perpetuar-se na história de sua vida”
255

. As entrevistas tinham por objetivo 

produzir e preservar em arquivo depoimentos concedidos por velhos moradores da cidade de 

Boa Vista. O desafio era como retratar identidades políticas e as condições de diferentes 

grupos sociais a partir de relatos dispersos sobre a vida cotidiana dos entrevistados, uma vez 

que elas não foram produzidas em torno de uma problemática, de uma causa comum, cada um 

falou de sua vida pessoal, sobre seu interesse individual. Foram organizadas em dois grandes 

blocos de perguntas, o primeiro relacionado a informações pessoais e familiares, envolvendo 

perguntas sobre a infância, atividades exercidas, a vida em família e profissional; o segundo 

sobre a cidade, envolvendo os mais diferentes temas, chamando atenção para meios de 

transporte, o comércio, a prestação de serviços, a urbanização, a arquitetura, os meios de 

comunicação, a saúde, o lazer, a religião e a política. 
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Partiu-se do princípio de que as práticas sociais constituíam as representações em 

ações, captadas nas condutas do cotidiano ou no ordenamento dos rituais sociais, onde eram 

vistas coladas ao campo de ocorrência e de competição, de forma que os desafios se 

enunciavam em termos de poder e de dominação. Tendo em vista que as representações do 

mundo social são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam, o que torna 

necessário relacionar os discursos proferidos com a posição de quem os utiliza
256

, procurou-se 

nos relatos de cada entrevistado observar os temas sobre os quais foram convidados a falar, 

com atenção aos aspectos que revelassem relação de poder e apontassem para a configuração 

de identidade. 

A idade dos entrevistados variava entre 65 a 85 anos, 16 eram naturais de Roraima, 5 

eram do Maranhão e 3 do Estado do Amazonas. Quanto à origem de seus pais, 15 tinham 

descendência nordestina, havendo uma mistura com amazonenses, portugueses e paraenses. 

Apenas 4 dos entrevistados eram filhos de pais roraimenses, com dois de origem totalmente 

indígena. Dez dos entrevistados tinham origem em famílias de agricultores, seis de 

pecuaristas e o restante eram filhos de comerciante, pedreiro, delegado de polícia, 

contabilista, barbeiro ou garimpeiro. 

Dessa forma, mais de 70% dos entrevistados eram descendentes de famílias que 

viviam de atividades rurais. E mesmo os ligados às profissões mais afeitas à vida urbana 

estiveram de alguma forma relacionados com a vida no campo. Isso justificava o que disse 

Hermenegildo Lopes Magalhães: 

 

O meu pai ele tinha uma pequena fazenda de quinhentas reis e nós 

trabalhávamos no campo, na roça e, à noite a gente estudava, para 

poder conhecer o alfabeto eu vim para Boa Vista para estudar com o 

professor Diomedes, olha todos criadores, todos interioranos, todos 

ruralistas; os filhos todos trabalhavam na vida grosseira, era no 

campo, era na roça era, e tinha aquele trabalho de interior mesmo e 

ninguém tinha outra vida, não havia emprego público nesta terra, nem 

nada que era município do Amazonas não tinha nenhum outro 

movimento.
257
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Conforme esse entrevistado, a atividade agrícola era o único meio de sobrevivência 

para aqueles que viviam em um município do Amazonas longe de Manaus e de difícil acesso. 

E, pode-se imaginar, perdidos nos confins das fronteiras estaduais e, ao mesmo tempo, 

nacionais, esquecidos por todas as autoridades, restava aos seus habitantes apenas o campo a 

ser explorado. Reforçava essa ideia Iris Galvão Ramalho, ao dizer: 

 

Papai, ele foi pedreiro durante toda vida dele, foi pedreiro, vaqueiro, 

agricultor, só serviço grosseiro também. [...] - A vila naquele tempo 

não oferecia qualquer condição para a pessoa se evoluir na profissão, 

ou mesmo estudo era muito difícil. [...] Nessa época não existia balcão 

de emprego, as pessoas tinham que se apegar no interior, porque tinha 

muitas fazendas do JG, cerca de 35 fazendas grandes do JG de Araújo 

que dominava a região, a pecuária, então as pessoas quase não 

ficavam aqui, não tinha a profissão de [...] vamos dizer assim, 

pescador, ou profissão de trabalhar vendendo alguma coisa na cidade, 

rumava para o interior, porque no interior tinha mais recursos.
258

 

 

Observa-se nesse relato um quadro muito parecido com o anterior, destacando-se o 

fato de revelar que Boa Vista na época não oferecia condição para um pedreiro se manter 

exercendo apenas essa atividade, por se tratar de uma profissão predominantemente urbana. O 

entrevistado revelava ainda que a vida na cidade dependia de atividades exercidas no campo, 

logo, estava subordinada a proprietários rurais. Entretanto, o trabalho no interior ao qual Iris 

Ramalho se refere não era exercido apenas por pequenos agricultores, não estava voltado 

somente para a subsistência, mas envolvia grandes fazendas cujas produções eram destinadas 

a Manaus, e não ao pequeno mercado local.  

Imagina-se que os contornos de uma identidade já começam a ser esboçados e, 

surpreendentemente, na relação campo versus cidade, o primeiro aparecia de forma positiva 

na visão desses moradores, invertendo a forma de superioridade com que as cidades modernas 

são comumente colocadas em relação ao campo. Aqui é o campo quem ganha função de 

maior prestígio. 
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Conforme Neuza Magalhães Paiva
259

, alimentos do campo chegavam na cidade em 

forma de novidades: charque, bacias de linguiça, galinhas, ovos, queijo, manteiga, 

acrescentando que as frutas e os legumes que vinham do campo não eram vendidos, mas 

doados. Com base nesses relatos, pode-se dizer que, pela metade do século XX, a vida urbana 

em Boa Vista era inteiramente dependente da vida do campo, ou quase inexistente, pois 

cidade e campo eram vistos apenas como complemento, com a cidade aparecendo nesse 

quadro apenas como local de residência de trabalhadores e pessoas ligadas a atividades rurais. 

Para Antônio Barros, “Todas as famílias daqui só era uma porque os Brasil estavam 

misturados com os Cruz, com os Magalhães, com os Matos, de forma que formava uma só 

família”
260

. Aqui a construção discursiva tende a tornar Boa Vista uma cidade de iguais, 

entretanto, convém observar que os nomes citados eram de famílias consideradas pioneiras na 

região. Óbvio que, para além do peso da construção discursiva que tem como pano de fundo 

uma memória que se quer de todos, essas pessoas estavam irmanadas ou identificadas não só 

por vizinhança e laços matrimoniais, mas pelas próprias práticas cotidianas, visto que, 

conforme esses discursos, todos exerciam atividades semelhantes. Independentemente de a 

pessoa dispor ou não de algum recurso material, a vida urbana era comum e semelhante à vida 

no campo, de forma que a diversidade, característica marcante da vida urbana, não se revelava 

nesses discursos. Aqui se percebe claramente a reprodução das memórias das famílias 

tradicionais apontando para a identidade dos “pioneiros”. 

Diz Irene Rodrigues Thury: “A gente brincava com preto, branco, caboclo, tudo era 

para nós uma coisa só, ninguém nunca disse assim: - Ah, eu não vou naquela festa porque é 

caboclo, humilde, não! Hoje em dia a gente não sabe mais o que se faz.”
261

 No esforço de 

tornar a cidade dos tempos idos um lugar de pessoas iguais, na fala dessa entrevistada todos 

os preconceitos sumiam para dar lugar à vida da grande família, conforme afirmou Antônio 

Barros, e permitir que todos se sentissem parte e igualmente aceitos. 
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Entretanto, para Cláudio Barbosa de Araújo, essa condição de vida bastante simples 

em Boa Vista trazia problemas para seus moradores, visto que isso havia levado as “pessoas 

de fora” a ver o roraimense de forma preconceituosa: 

 

Olha! A imagem antiga de Boa Vista é uma cidade pequena, e que 

naquela época a gente vivia assim quase uma vida [...] vou logo dizer 

a expressão da verdade, de índio, porque nós tínhamos aqui muita 

fartura e tinha os fazendeiros muito forte aqui em Boa Vista, o 

camarada vivia numa facilidade muito grande viu, e até isso é que 

muita gente hoje em dia tem aquela coisa negativa que diz que o 

roraimense eles são um pessoal preguiçoso, não gosta de trabalhar viu, 

mas eu acho que é uma coisa muito errada, porque o camarada vivia 

um grande fazendeiro aqui, tinha tudo em casa, não precisava dele 

lutar por outras coisas somente pelo o seu mesmo. E a cidade de Boa 

Vista era uma cidade muito pequena, e a nossa vida naquele tempo, a 

gente vivia quase como uma vida do interior, quase como de índio, é 

uma diferença de hoje, é uma coisa que passou, a gente não pode nem 

calcular a Boa Vista daquele tempo para hoje, hoje em dia, a gente vê 

uma cidade de Boa Vista, uma cidade bonita, nós temos muito 

progresso, até cresceu tanto que se tornou até ruim [...].
262

 

 

Na fala supracitada, Cláudio Araújo não vê preconceitos entre os boa-vistenses, mas 

das “pessoas de fora” para com esses. Entretanto, em seus relatos o mesmo acontece em 

relação aos povos indígenas. Pensando a identidade enquanto algo produzido na diferença, 

pode-se perceber que, de acordo com esse entrevistado, se tem uma coisa que os moradores de 

Boa Vista não eram é indígena, apesar de uma pequena parcela desses entrevistados, como se 

citou no início deste tópico, ter sua origem nesses povos. Verifica-se, assim, que tudo 

convergia para uma configuração de sociedade que se queria homogênea – e, nesse esforço, 

ela escondia as diferenças. 

Por outro lado, conforme essa entrevista, tratava-se de uma cidade que se bastava, 

não havia nada a ser mudado, era uma vida no limite, tanto de sobrevivência como de 

investimento. Só restava viver uma vida de camponês, de pescador e caçador. Aqui se inverte 

o discurso corrente na sociedade local: não se tratava de o índio querer ser “branco”, mas de o 

“branco”, sem querer, ser índio. 
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Observando a paisagem geográfica, diz Mateus Soares dos Santos: “O que tinha 

eram fazendas. Boa Vista era cheia de lagos. O São Francisco (hoje bairro) era lago, onde é a 

Liberdade (outro bairro), tudo era cheio de lago, todos de fazendeiros.”
263

 Esse relato reforça 

a aproximação entre a vida na cidade e a vida no campo, visto que a ideia de cidade 

transmitida por esses entrevistados era de uma vila de camponeses, o que a aproxima também 

do estilo de vida indígena. 

Percebe-se o cotidiano dos moradores da cidade muito caracterizado por 

deslocamentos, não só dentro da área que hoje compreende o Estado de Roraima, uma vez 

que muitos dos entrevistados conheciam Manaus ou, enquanto garimpeiros, haviam 

atravessado a fronteira do país, o que se pensa como normal – se a cidade não oferecia os 

recursos necessários à sobrevivência, era preciso buscá-los fora. 

Neusa Paiva era quem melhor descrevia o modo de vida dos boa-vistenses de então: 

 

[...] os da cidade se mantinham como eu já te disse. Fazia pão, 

costurar, lavar sobrevivendo aqui, plantar aqui também na cidade. 

Tinha a fartura do peixe, da tartaruga que não era proibido, do tracajá 

tudo isso era fartura que as pessoas podiam comer sem precisar de 

preocupar-se com o dia de amanhã. Porque tudo isso era “nativo”, era 

dado, a natureza nos fornecia isso, essa beleza. E o resto a gente 

criava: porco, galinha, mesmo na cidade eles criavam muito, eles 

plantavam muito também.
264

 

 

Resumindo, cada um vivia como podia, tendo a seu favor os benefícios que a 

natureza oferecia. Para alguns entrevistados, vivia-se no paraíso, onde a natureza 

proporcionava os recursos necessários à sobrevivência de um vilarejo interiorano. A cada 

indivíduo cabia plantar, criar, caçar, pescar e usar a água do rio. Os discursos tendiam a 

apagar a vida urbana, que parecia ficar resumida, de forma mais efetiva, à escola e alguma 

prestação de socorros no caso de doenças. 
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Antônio Barros compara a vida naquele tempo com a atual:  

 

Naquele tempo era mais difícil, mas eu acho mesmo assim, naquele 

tempo era melhor, era muito mais fácil, era mais rico de alimentos, 

mas você sabe porque, porque também a população era pouca, era 

muito menos gente. Eu vejo que a população era mais humana, era 

mais humanizada a coisa. Era mesmo, o que você tinha o seu vizinho 

da direita tinha, seu vizinho da esquerda tinha, o da frente. Era, se 

dividia quase tudo com todos [...], não, hoje em dia é um por si e Deus 

por todos. [...] Antes ninguém preocupava-se em comprar televisão, 

telefone, carros novos e ter isto e aquilo, hoje é uma questão da 

humanidade ter status e questão de necessidade de ter isto ou aquilo, 

para ter uma comparação com o vizinho e com outros.
265

 

 

Conforme esse entrevistado, a modernização da antiga cidade deixou as coisas 

piores, pois, por um lado, elevou o número de habitantes e tornou escassos os recursos e, por 

outro, trouxe o egoísmo e a ambição, elementos que, conforme seu relato, não existiam na 

Boa Vista do passado. Dessa forma, a vida moderna colocou novos objetos de desejo e, 

enquanto tal, novas preocupações que não existiam anteriormente: “comprar televisão, 

telefone, carros novos”, práticas que tornaram explícita a competição. Pensando assim, cidade 

e campo parecem produzir indivíduos com sentimentos e valores morais diferenciados. 

Antônio Barros – cujos avôs e pais foram criadores de gado, e ele, além de trabalhar 

na fazenda, foi garimpeiro e participou da construção da BR-174, estrada de rodagem que liga 

Boa Vista a Manaus, inaugurada em 1977 –, no que diz respeito ao campo político, relata: 

 

[...] A gente tem uma visão, mas às vezes a gente pensa que os tempos 

é que foram diferentes, mas nós mesmos vamos dividir, separar aquele 

troço todo, então foi isto que aconteceu, olha desde que importaram 

governadores sabe, eu acho que este povo importou muita gente, e não 

preparou este Estado para receber este pessoal, então eu acho que é 

uma das causas de nós estarmos sofrendo com galeras, roubos, 

marginais, muita violência por isso. Não prepararam as estruturas de 

Roraima para receber este tipo de gente.
266
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Esse relato reproduz uma inquietação vivida pelas forças políticas locais, sobre a 

forma como pessoas vindas de outras unidades da federação nomeadas para governar o 

território conduziam a administração local. O entrevistado busca detectar os erros, os motivos 

pelos quais não se obteve resultado melhor e credita essa deficiência à chegada de novos 

migrantes, inclusive os que chegaram para governar, pois estes, além de forasteiros, não 

foram capazes de preparar a cidade para receber um grande contingente de pessoas. 

No mesmo estilo estava o comentário de Gildo Magalhães, filho de família de 

“pioneiro”, cujo avô veio para Roraima a convite do tio Inácio Lopes Magalhães, conforme já 

visto, fundador da fazenda que deu origem à cidade de Boa Vista. Para esse entrevistado: 

 

[...] depois que passou a território como se eu estivesse no garimpo 

chegava em Boa Vista vinha lá do meu interior e observava que as 

ruas quando estavam preparando a cidade que já havia os planos que 

Boa Vista era uma cidade que obedecia a planta da cidade como 

capital do Estado de Roraima hoje fosse obedecido este croquete 

(maquete?) era uma cidade muito linda porque dentro do croquete de 

plano dos dois engenheiros que vieram para cá trazidos pelo Capitão 

Ene Garcez [...] mas infelizmente os governos vão mudando e 

mudaram o sistema, não ligaram, o homem a ambição da política é 

muito desagradável, mas se não, seria uma cidade muito melhor, [...] a 

civilização chegou a Roraima, a educação, a saúde tudo enfim do que 

um estado que cresce tem necessidade [...] nós sabemos que as verbas 

são poucas e o pouco que vem não dá para desempenhar as obras a 

fazer, mas que a cidade cresceu bastante, cresceu imensamente acho 

até que teve excesso da criação da cidade  porque como um estado 

novo se não fosse esse crescimento para fim urbano aí não existia 

violência que existe e os roubos [...].
267

 

 

Em seus relatos, tanto Antônio Barros como Gildo Magalhães transmitem a 

confiança de quem fala com conhecimento de causa. Expressam-se com a segurança de quem 

conhece toda a história da cidade pelas próprias experiências vividas. O passado para eles 

parece ter sido registrado pelo impacto que cada momento da história da cidade provocou em 

seus sentidos, o que lhes permitia adentrar seus próprios sentimentos para pesar, ponderar e 

detectar acertos e erros no exercício de compreensão do tempo que era outro e que requeria 

aferições com o presente e com o processo histórico. Eles acreditavam ter um potencial de 

conhecimento que lhes permitiria parar para dividir, separar as experiências passadas e 
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mostrar onde houve falhas, “davam dicas” de como devia ter sido. Eles falavam do centro, ou 

seja, da posição de membro do conjunto de moradores que se consideravam pioneiros na 

região ou a esses ligados, sentiam-se parte das famílias tradicionais, grupo que procurava 

conservar um conjunto de memórias e, com isso, alimentar e dar sentido à “verdadeira” 

história da cidade. 

Joana Rufino de Souza, amazonense do Alto Solimões que chegou a Roraima junto 

com missionários batistas americanos, falava da mãe do governador enquanto vizinha e 

amiga, ressaltando a homenagem que sua família recebeu do Prefeito por serem considerados 

pioneiros na região. Quando se referia à política, observava que: “Gostaria que nenhum 

candidato a governo fosse de fora, que todos fossem filhos da terra. Acredito que seria melhor 

para o Estado e para a população, pois quem vem de fora não sabe as dificuldades que 

existem aqui e saem deixando o Estado em situação difícil de resolver.”
268

 Essa entrevistada 

reproduzia a concepção de que as pessoas “vindas de fora” desconheciam os “valores locais”, 

o que as levava a atropelar a ordem das coisas. 

Como se percebe nessas entrevistas: 

 

Esse afloramento do passado combina-se com o processo corporal e 

presente da percepção: “Aos dados imediatos e presentes dos nossos 

sentidos nós misturamos milhares de pormenores da nossa experiência 

passada. Quase sempre essas lembranças deslocam nossas percepções 

reais, das quais retemos então apenas algumas indicações, meros 

„signos‟ destinados a evocar antigas imagens.”
269

 

 

As observações desses entrevistados, de um lado, apontavam para a assimilação dos 

pontos de apoio das memórias que dariam sentido a uma identidade local, em que eles, ao se 

colocarem no centro, tomavam suas experiências próprias enquanto memórias coletivas. Por 

outro lado, para eles, era como se a cidade tivesse um modelo ideal a ser seguido, diante do 

qual os problemas surgiam a partir do descompasso entre esse padrão e o que na prática se 

efetivava. 
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Ao se posicionarem nessa condição, enquanto pessoas conhecedoras das práticas 

políticas que deveriam ter sido seguidas e, dessa forma, como guardiães da história local, isso 

abria espaço para se pensar mais uma vez o texto de Michael Pollak
270

 quando, falando de 

enquadramento de memória, fazia referência aos historiadores orgânicos. Os relatos desses 

entrevistados reforçavam as representações expressas pelos memorialistas locais. Evidências 

disso estavam na sociedade caracterizada pela agropecuária; na delimitação de um grupo 

familiar coeso, que constituía uma unidade, sem preconceito; na oposição à migração 

descontrolada, revelando aversão às “pessoas chegadas de fora”, em especial às que 

chegavam para governar. 

Entende-se que os relatos dos entrevistados observados até aqui encerravam um 

conjunto de opiniões que podiam, de uma forma ou de outra, ser enquadradas na constituição 

de uma identidade local, que tinha ao centro os considerados “pioneiros” na região do rio 

Branco. Entretanto, nem todas as entrevistas se posicionavam nessa direção. 

Aproximadamente meia dúzia delas destoava desse grupo e podia ser pensada como indício 

de enquadramento de dois outros conjuntos de moradores da cidade: um de funcionários 

públicos e outro das pessoas que se consideravam excluídas socialmente. 

Contrariando a lógica da cidade voltada para as atividades agropecuárias, Antônio 

Ferreira da Silva, maranhense que exerceu as funções de garimpeiro e funcionário público, em 

entrevista concedida a Abigail Pascoal dos Santos e Silva, em 12/11/2000
271

, declarava que 

era apenas o Governo e o garimpo que ofereciam condições de trabalho. Com isso, esse 

entrevistado abre espaço para se pensar o segundo grupo de entrevistados, que tinham como 

ponto de identificação as injustiças por eles sofridas, impostas pelos seus chefes e dirigentes 

políticos. 

Nesse sentido, diz Cléia Paulino de Lima: “A primeira vez que votei foi contra quem 

estava no poder e logo depois fui jogada fora do trabalho.”
272

 Esse era seu único comentário a 

respeito da política. Experiência semelhante viveu o entrevistado anterior. Comentava ele: 
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Eu fui cortado do emprego porque eu estava no comício do Valois, em 

quem votei, [...] eu e muitos. Eu fui para o comício desse que eu 

queria e que muitos quiseram, e que por sinal ele foi eleito [...]. Como 

o governo que perdeu só entregava em janeiro, ele aproveitou nesse 

período e cortou todo mundo. Ninguém tinha estabilidade. 

Estabilidade ele dava só com 5 anos. E o pior é que faz tanto tempo 

não é, e isso nunca acabou [...] ainda hoje eles cortam a gente. Agora 

mesmo o Ottomar (governador na época da entrevista) tinha um 

bocado na agulha para cortar. Se descobrir que votou contra, ele 

coloca na rua. Agora você veste a camisa, coloca o chapéu não é, de 

outro candidato mas vota contra. Política houve todo tempo e 

perseguição, eu passei foi cinco meses no Tepequém e esses meninos 

aqui. Ficaram, um promotor tomou conta deles e botou na casa do que 

tinha sido suplente do Valois, do que ganhou. Quando eu cheguei aqui 

eles estavam na casa do Governador, olha aí! [...] comendo do bom e 

do melhor.
273

 

 

Ao afirmar que o fato relatado já fazia tanto tempo e nunca acabou, o entrevistado 

falava com a experiência de quem sentiu na pele as práticas da perseguição e as via 

permanecer até então. O aprendizado que essa lição da vida lhe trouxe se revelou em forma de 

resistência surda, pois o levou à conclusão de que, quando se tem como chefe um governo e 

se deseja votar em seu adversário político sem o risco de ser descoberto, a “tática”
274

 seria 

“vestir a camisa” e “colocar o chapéu do candidato da situação”, mas votar no adversário. 

Essa foi a forma que encontrou para evitar a perseguição. 

No que dizia respeito à relação de poder, entende-se que esses relatos apontavam 

para outro recorte. Eram atores que vivenciaram os bastidores da administração política local, 

mas que em seus discursos não se viam enquanto parte integrante da elite local, eles se 

percebiam na condição de injustiçados. Esse era o caso de Antônio Ferreira e de Cléia Paulino 

de Lima, ou ainda, como observador dos vícios da administração, o que levou Genésio Rufino 

de Souza, amazonense, funcionário público, mestre de obras, a denunciar em seus relatos os 

desvios de verbas nas construções e projetos de sua época. 

Estes entrevistados também demonstravam conhecer muito bem a história de Boa 

Vista, mas não eram os mesmos fatos que colocavam em pauta, o que os distanciava das falas 

que se identificavam com as famílias de “pioneiros” e com o poder local. As memórias da 
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cidade para estes entrevistados eram outras, não se tratava de como as coisas deviam ter sido, 

mas de como elas foram de fato para eles. 

E, finalmente, para além destes, duas outras entrevistas apontavam para um terceiro 

grupo de entrevistados. Nele estavam aqueles que se consideravam excluídos das relações de 

poder. Eram pessoas que carregavam no próprio discurso as marcas da exclusão, talvez por 

terem se cansado das promessas que acompanhavam as campanhas eleitorais e que não se 

cumpriam depois das eleições. Esse era o caso de Francisco de Oliveira, roraimense de 

descendência indígena, e de Mateus Soares dos Santos. Relatava este último: 

 

Rapaz, até o presente, acho que a pessoa que não tem conhecimento, 

não representa nada, [...] eu entendo assim, se eu não tenho 

conhecimento, não posso representar nada né? Eu tenho essa idade 

mas não sou conhecido de ninguém sabe? Eu dou meu votinho 

simplesmente e eu volto para casa, não quero nada deles também, que 

também nunca me ofereceram nada, mas eu dou meu voto, porque 

tenho obrigação de dá o meu voto como brasileiro sabe? Então, tenho 

que votar ou para A ou para B [...]. Então a gente vota para  aquele que 

você vê que cai mais jeito. Eu não tenho fanatismo por nenhum deles, 

nenhum fanatismo, nem de um, nem de outro, sabe? Para mim não vai 

interessar nada. 

A pessoa que não tem conhecimento não tem valor, para ter valor, para 

ter explicação sabe? Tem que ser comunicativo com esse povo, então 

esse povo não chega ao meu alcance. Ele chega a outro e outros para 

mim não, sou do nível muito baixo. [...] Nesse ponto, a não ser dar o 

meu votinho. Quem queira, ou A ou B que cresça, eu dou meu voto, eu 

vou para casa, fico na minha sabe? Eu só sou conhecido naquele dia, 

não é nem deles é do empregado pedindo meu voto para o fulano, para 

o sicrano [...] estou com essa idade, 50 anos aqui, não tenho 

conhecimento, por quê? Não tenho dinheiro, não tenho conhecimento 

nê? Não posso me acalorar no meio deles.
275

 

  

Como se pode observar, pelo fato de não ter recursos financeiros nem 

conhecimentos, Mateus dos Santos se percebia excluído completamente do processo político, 

visto que, conforme seu raciocínio, existiam dois critérios essenciais para se ter acesso a esse 

campo: “condições econômicas” e “conhecimento” – qualidades essas em que ele se percebia 

com fraco desempenho. Logo, se não dispunha de nenhuma das duas credenciais necessárias 

para ser incluído no grupo dos que participavam do poder, a ele só restava a ação de dar o 

“seu votinho”. Na escala do poder, ele se localizava na parte mais inferior, reduzido ao 
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“votinho”, conforme ele classificava. Talvez a contradição estivesse no fato de que era o seu 

voto que mantinha os grupos de privilegiados – “ou o A ou B que cresça” –, colocando-os na 

posição mais alta de uma ordem de grandeza da qual ele já se encontrava, de partida, 

excluído. 

Interrogado sobre o que representou para a cidade, respondia Oliveira Leandro da 

Silva, maranhense que chegou a Boa Vista em 1948 e sobreviveu fazendo tijolos: “Veja bem, 

devido eu toda vida ser um sujeito de nível baixo, a cidade, posso dizer, nunca me conheceu, 

mas eu a conheci e tenho um grande carinho por Boa Vista.”
276

 Como se pode perceber, era 

mais uma fala de exclusão, de alguém que percebia sua atividade como irrelevante em uma 

terra de “ricos” e “doutores”. Com isso, assim como os tijolos que desapareciam com as 

camadas de argamassa que revestiam as paredes na materialização da cidade, seu serviço 

também não lhe deixou nenhum reconhecimento. 

Entre as perguntas contidas no questionário aplicado, uma delas questionava se 

houve algum movimento popular na cidade. Ninguém a respondeu. Tomando isso como 

referência, pode-se imaginar que nesse período a população, de certa forma, já estava excluída 

do processo político, uma vez que não havia participação popular além do ato de votar. 

“Com relação à política hoje é o seguinte, não podem mais ficar dormindo não, 

porque o povo vê e fala mesmo, não tenha dúvida.” Dessa observação de Oliveira Leandro se 

deduz que suas experiências detectaram mudanças nas práticas políticas do presente quando 

comparadas às vividas no passado. Apesar de se considerar uma pessoa com baixo nível de 

instrução e de viver no seu mundo de “autoexclusão”, isso não impediu sua sensibilidade de 

perceber alteração no tempo a ponto de deixar seu recado aos políticos atuais. Aqui talvez 

esteja a esperança levantada por Antônio Ferreira de ver a perseguição política acabar. 

O período da história de Boa Vista em que se concentraram essas recordações pode 

ser situado entre as décadas de 1940 e 1970, época em que a cidade parecia estar voltada 

quase exclusivamente para as atividades rurais. Obviamente que essas lembranças se 

misturavam com eventos posteriores, mesclando-os com satisfações e inquietações que a 

cidade continuava revelando nas experiências de vida de cada entrevistado. 
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Observadas essas três formas diferentes de os entrevistados compreenderem as 

relações de poder exercitadas na cidade, percebe-se que em Boa Vista, no campo das 

memórias, mesmo entre antigos moradores, não havia uma unidade. Entretanto, verifica-se 

que o primeiro grupo se posicionava como guardião da história local, era superior em número 

de entrevistados, que se sentiam enquadrados nas memórias locais e contribuíam para a 

construção de uma hegemonia política. Como já foi destacado, se observa a existência uma 

identificação entre os relatos desses entrevistados e os discursos associados aos memorialistas 

locais, o que aponta para um conjunto de memórias bem mais articuladas e trabalhadas no 

esforço de torná-las coletivas, de torná-las memórias de todos os roraimenses. 

Isso remete ao conceito de “cultura política”, compreendido como “„um sistema de 

representações, complexo e heterogêneo‟, mas capaz de permitir a compreensão dos sentidos 

que um determinado grupo (cujo tamanho pode variar) atribui a uma dada realidade social, em 

determinado momento e lugar”
277

. Conceito que traduz os esforços dos membros das famílias 

tradicionais boa-vistenses, que se colocaram ao longo da existência da cidade como guardiões 

dessas memórias e arquitetos dessa engenharia social, preocupados em dar acabamento a uma 

identidade que pudesse representar o conjunto dos moradores da cidade.  

Pensar identidade como forma de normatização implica dizer que ela oscilava entre 

processos que tendiam a fixá-la e processos que tendiam a desestabilizá-la. É nessa última 

condição que se pensa o segundo grupo, constituído pelos funcionários públicos, como grupo 

que tendia a contradizer o poder que emanava do centro, embora fosse parte e rejeição ao 

mesmo tempo, visto que o próprio grupo era integrante do corpo que movimentava as ações 

de poder e, enquanto tal, agente deste. Portanto, tratava-se de um grupo interno, cujo poder de 

resistência estava confinado aos limites da própria máquina administrativa, a qual se achava 

favorecida nesse contexto histórico pelas próprias condições do vínculo empregatício, pois, na 

condição de funcionários do então Território Federal de Roraima, eram empregados sem 

concurso público. Logo, não tinham estabilidade, o que os deixava nas mãos de quem lhes 

concedia o emprego, algo tido como forma de favor, o que os tornava “presa fácil” de 

manobras políticas. Essas circunstâncias os deixavam com pouca condição de alterar, de 

maneira significativa, as normas estabelecidas, que, de uma forma ou de outra, estavam mais 

associadas aos interesses dos entrevistados do primeiro grupo. 
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O terceiro grupo, constituído pelos entrevistados que se consideravam excluídos das 

relações de poder, eram pessoas que, pelo baixo grau de formação e condições financeiras, se 

sentiam à margem do processo político, ocupadas em tarefas menos qualificadas, a exemplo 

da agricultura, garimpagem, fabricação de tijolos, lavagem de roupas, prestação de serviços 

domésticos. Apesar de se apresentarem de modo mais independente, eles não esboçaram de 

forma deliberada nenhuma reação a uma identidade que se pretendia hegemônica, apenas 

alimentavam o sistema com seus votos. 

Pensando um contexto social a partir das entrevistas trabalhadas, percebe-se a 

dependência dos indivíduos associados ao segundo e ao terceiro grupo em relação ao 

primeiro, tendo em vista que os discursos dos entrevistados dos dois últimos giravam em 

função de diretrizes, a priori, traçadas pelos discursos do primeiro. O que indica que estes 

últimos estavam sempre agindo em função de algo colocado em pauta pelo primeiro. Isso em 

si apontava para um modelo de sociedade tradicional, caracterizada sempre pelo privilégio de 

um grupo que se destacava dos demais. 

No período aqui em evidência, obviamente, Boa Vista contava com uma quantidade 

bem maior de grupos sociais, de modo que a pequena quantidade de entrevistas que compõem 

o corpo documental estudado só permite um breve esboço, não autorizando nenhuma dedução 

mais segura a respeito da organização social e política dessa cidade. Porém, supondo que se 

mantinha esse quadro para os demais grupos existentes na época, poder-se-ia afirmar que se 

tratava de uma sociedade com pouca condição de mudança capaz de beneficiar novos grupos 

sociais, e qualquer mudança nesse sentido provavelmente seria imposta por ordens mais 

externas. 

 

2.5 CIDADE, INSTITUIÇÕES E ALTERIDADE 

 

Se os indivíduos relacionados no tópico anterior, de alguma forma, contribuíam para 

alimentar ou manter as memórias que serviam de base para uma identidade local – por um 

lado, aderindo aos discursos hegemônicos, por outro, usando de táticas para se adequarem ao 

sistema, ou mesmo se resignando a se ver como parte, através de uma autoexclusão – , nesta 

seção, ao contrário, se ressalta a ação dos habitantes de Boa Vista que mostraram resistências 
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ao modelo de sociedade que se desejava instituir na década de 1980. Nesse contexto, este 

tópico tenta revelar os embates, procurando apresentar os principais adversários diretos das 

elites boa-vistenses nesse período. 

Ao se fazer um exercício hermenêutico no esforço de compreender a vida em 

sociedade, se percebe que as próprias instituições vigentes na cidade não estavam prontas, 

acabadas, como um objeto qualquer, pois, por mais que fossem determinadas por uma ordem 

estabelecida de antemão, precisamente definidas como instituições públicas federais, fixadas 

até mesmo pelas leis maiores do país, ao atuar no espaço local, suas vidas cotidianas só 

ganhavam sentido nesse “lugar praticado”
278

, que envolvia discursos relacionados a contextos 

e argumentos que lhes iam dando praticidade, legitimidade, aceitação ou rejeição junto ao 

público que as movimentavam. 

Observando os movimentos que causaram impacto nas relações de poder em Boa 

Vista nas décadas de 1970 e 80, compreende-se que as alterações mais significativas que se 

processaram em seu contexto social só tiveram um peso maior porque derivaram de novas 

práticas institucionais, portanto, de modificações na forma de estas se relacionarem com a 

sociedade. Tomando isto como premissa, entende-se que as variações nas relações de poder 

que se estabeleceram nesse período, em muitas das suas manifestações, procederam de duas 

novidades: a instalação de novas instituições na cidade, ou deslocamento na forma de atuar de 

velhas instituições. Neste segundo caso, provocado pelo esforço de seus próprios membros, 

ou porque foram forçadas a agir diferente diante de novas circunstâncias. 

Por considerá-las as mais significativas no confronto com o interesse da elite local, 

em especial do grupo mais tradicional, concentra-se atenção aqui em duas dessas instituições: 

a Igreja Católica e o Conselho Indígena de Roraima - CIR, que configurou o movimento 

indígena de Roraima iniciado na década de 1970. Entende-se que o perfil de atuação 

apresentado por essas entidades causou forte impacto no contexto social de Boa Vista, 

levando outras instituições também a sofrerem alterações em seus comportamentos. Atuando 

em um confronto direto a partir de meados da década de 1970, essas duas instituições 

desencadearam um mesmo fenômeno, reeditando de forma atualizada a imagem do índio para 

os boa-vistenses. 
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No conjunto dos habitantes de Boa Vista, pode-se pensar o seguinte quadro para a 

década de 1980: de um lado as “elites locais”, conceito em que estavam associados os mais 

diversos atores sociais – famílias tradicionais ou de “pioneiros”, pecuaristas, políticos, 

comerciantes, empresários, militares, garimpeiros, todos enquanto segmentos sociais 

preocupados em ocupar o Território e explorar suas riquezas; do outro lado, aqueles que se 

posicionavam como seus adversários diretos, padres e os indígenas, estes últimos ligados, em 

especial, ao movimento que deu origem ao CIR; e, como simpatizantes e colaboradores, 

pesquisadores, antropólogos, ambientalistas, funcionários públicos. 

Ao selecionar as duas instituições mencionadas e procurar compreender a 

contemporaneidade das ações por elas desencadeadas, ou seja, a novidade de suas 

participações nessas mudanças capaz de fazer diferença nas relações de poder no contexto 

social local, aparece a indagação: o que uma instituição nova e de indígenas juntamente com 

uma velha e tradicional como a Igreja Católica podiam oferecer de novo na vida social boa-

vistense e, por conseguinte, de Roraima nesse período? 

A indagação parece mais enfática quando se observa o relato de Hélio Campos, que 

governou o Território na primeira metade da década de 1970, quando dizia: 

 

No meu governo não tínhamos nenhum problema indígena no 

Território e os índios não tinham nenhuma pretensão. Desenvolvíamos 

um trabalho normal de assistência às malocas, mas os índios não 

reivindicavam terras como hoje. A Igreja, na época, com D. Servílio 

Conti, era voltada para a pregação do evangelho.
279

 

 

Dessa forma, até meados da década de 1970, não havia problema que se apresentasse 

como um obstáculo maior entre a elite local, de um lado, e, do outro, os indígenas e 

religiosos. Conforme o ex-governador, não houve pressão por parte desses segmentos sociais 

que causasse impacto na administração do Território. 

Pelo contrário, “Em Roraima havia cumplicidade”
280

 entre religiosos e pecuaristas. 

Essa afirmação de Freitas pode ser traduzida pela atuação dos padres ao longo da história de 

Roraima. Recuando no tempo, se observa a participação dos padres em atos que legalizavam 
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as guerras justas entre colonizadores e as populações indígenas, quando eles atuavam como 

facilitadores da aproximação entre colonizadores e os nativos, uma vez que os índios, pela 

legislação portuguesa, eram obrigados a aceitar a pregação do evangelho pelos padres, ou 

ainda com os padres agindo diretamente no trabalho de aldeamento dos indígenas. A isso se 

somava o fato de, juntamente com a pregação do evangelho e a educação ministrada, haver 

um esforço dos religiosos em fazer os indígenas abandonarem os traços de sua cultura que se 

chocavam com o modo de vida dos “civilizados”. 

Nas práticas tradicionais da Igreja Católica no cotidiano da cidade, os padres 

estiveram mais presentes nas ações de assistência social, como com “a criação do Hospital 

Nossa Senhora de Fátima e com o Colégio São José, onde padres e madres concentravam seus 

esforços para aliviar o sofrimento dos enfermos e salvar as almas dos católicos através do 

ensino regular e religioso”
281

. 

Entretanto, enfatizava o memorialista: “Hoje há um claro afastamento dos 

fazendeiros e familiares da Igreja Católica Apostólica Romana.” Com isso, poder-se-ia 

afirmar que, na década de 1980, as elites roraimenses cobravam o cumprimento de um acordo 

tácito tradicionalmente celebrado entre antigos parceiros. A atuação dos religiosos, na 

concepção das elites locais, já não correspondia com a forma de agir dos padres antigos, a 

Igreja se distanciava de suas práticas tradicionais, até mesmo dos primeiros anos da década de 

1980, quando Governo e Igreja estavam sempre juntos nas celebrações, compondo mesas e se 

congratulando, a exemplo das comemorações do primeiro ano de governo de Ottomar, quando 

“Uma intensa programação marcou na consciência do povo roraimense a passagem do 

primeiro ano do Governo OTTOMAR DE SOUSA PINTO”. Na sequência do evento, após o: 

 

[...] hasteamento da Bandeira, seguiram para a Catedral do Cristo 

Redentor, onde rezada uma Missa Solene em Ação de Graças pelo 

transcurso do primeiro aniversário do Governo roraimense. A 

celebração foi oficiada pelo Bispo Diocesano de Roraima, Dom Aldo 

Mongiano, que, no sermão proferido, congratulou-se com o 

Brigadeiro e sua equipe, rogando as bênçãos divinas para os líderes 

desta comunidade.
282
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Apesar de se tratar de um veículo de comunicação de propriedade do governo do 

Território, entende-se que o relato procurava apresentar para o seu público a harmonia que as 

autoridades e instituições deviam manter em benefício da ordem social. Essa recíproca parecia 

verdadeira, um exemplo disso pode ser observado quando a Igreja de Roraima saía da 

condição de Prelazia para a de Diocese. A cerimônia: 

 

[...] contou com a presença do arcebispo de Manaus, Dom Milton 

Correia Pereira demais autoridades eclesiásticas, civis e militares, 

além de uma verdadeira multidão de fies que lotou literalmente, de 

forma antes nunca vista, as dependências da belíssima Catedral de 

Roraima. [...] Por se encontrar ausente do Território, o Brigadeiro 

Ottomar de Sousa Pinto se fez representar pelo Governador em 

Exercício e Secretário da Educação, Professor Jaul Pires Sobrinho, 

acompanhado do seu Chefe de Gabinete Sr. Elder Macellaro Barreto e 

demais Secretários de Governo.
283

 

 

Portanto, em um evento voltado exclusivamente para a estrutura interna da Igreja, o 

governador se fazia representado, mostrando o vínculo entre essas instituições. Isso não era 

novidade, a presença dessas autoridades compondo mesas nas solenidades era constante, o 

que mostrava que as instituições se legalizavam, reafirmando as relações de poder local. 

Entretanto, a partir da década de 1970, à medida que os padres se reaproximavam 

dos indígenas, as críticas apareciam, a animosidade instalava entre essas duas instituições e 

elas iam se distanciando. Se no início do século XX o padre Manuel, a autoridade da Igreja na 

cidade, vivia de favores do coronel Bento Brasil, que era líder político local e administrador 

da fazenda da Igreja, o que tornava evidente um estreito laço entre Igreja e forças políticas de 

Boa Vista, com as mudanças nos regimentos do Estado e da Igreja e com a chegada dos 

beneditinos, as relações entre essas duas partes mudaram. Entretanto, após o período de uma 

acirrada disputa, mencionada no primeiro capítulo, elas voltaram a se aproximar, para 

novamente, nos anos de 1970 e 80, tocadas por outro contexto, voltarem a se afastar. 

Observando as mudanças processadas na prática dos religiosos que causavam 

estranheza a parte da população de Boa Vista, se percebe que não era um fenômeno 

estritamente local, tinha sua origem na própria cúpula da Igreja com o Concílio do Vaticano 

II, realizado pelo Papa João XXIII, ocasião em que 
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[...] destacaram-se as discussões em torno da legitimidade e 

necessidade de mudanças sociais, da importância de uma ação 

colegiada pelos bispos, padres e leigos, com relação aos pobres, assim 

como o caráter contingente das estruturas políticas e sociais e os 

direitos dos indivíduos.
284

 

 

Essas condições foram reafirmadas pelas conferências de Medellín, na Colômbia, em 

1968, e de Puebla, no México, em 1979, “onde evidenciaram com maior clareza os rostos 

sofridos do continente, entre eles, os povos indígenas”
285

. 

Ao contrário do apoio dado pela Igreja Católica à realização do golpe militar de 

1964, quando esteve mobilizada no combate à ameaça causada pela presença do comunismo e 

pelo risco de desordem social, foram as violações dos direitos humanos, a repressão e 

a censura posta em prática pelos governos militares que levaram alguns bispos e clérigos no 

Brasil a adotarem medidas mais progressistas, abrindo um conflito interno nos quadros da 

Igreja Católica: de um lado, os religiosos da esquerda, trabalhando por mudanças radicais na 

postura da Igreja; e de outro, a ala conservadora, defendendo os dogmas e práticas 

evangélicas tradicionais. 

Foi absorvido pelas novas orientações que chegou a Roraima um grupo de 

missionários jovens, no final dos anos 60, dando vida a uma Igreja Católica Progressista 

constituída pela sua ala inspirada na Teologia da Libertação, orientação que predominou na 

Igreja Católica de Roraima entre as décadas de 1970 e 1990. Relatando posteriormente esse 

fato, comentava um de seus integrantes: “Era a época sucessiva ao Concílio Vaticano II, o 

grande evento do Espírito Santo, o Pentecostes da renovação da Família de Deus, que abriu as 

portas e se lançou com coragem ao mundo, entrando em diálogo com os homens.”
286

 Esse 

novo quadro de missionários, sensibilizado por essas novas ideias, iniciou mudanças no 

comportamento da Igreja Católica em Roraima e colocou seus religiosos na defesa dos 

direitos dos povos indígenas. Com isso, abriu-se um novo tempo na história da relação entre 

essa instituição e a sociedade local. 
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No contexto social do Território, a condição vivida pelas comunidades indígenas não 

era das melhores, conforme comentava o Padre Jorge Dal Ben: 

 

À medida que visitavam as áreas, os missionários se deram conta da 

situação em que viviam os Índios, acossados pelas fazendas e pelo 

garimpo, desprezados pela sociedade envolvente, que os qualificava 

no linguajar comum de "bichos", sem assistência médica, já em fase 

avançada de desestruturação de suas aldeias, sem terra, sem dignidade, 

numa dependência extrema, vergonhosos da própria língua e, 

sobretudo, como traço emblemático da desgraça, entregues às bebidas 

alcoólicas. O quadro de morte era ainda pior onde existiam os 

garimpos, escola de muitos vícios.
287

 

 

Levando em conta esses aspectos, a condição dos indígenas apresentava um terreno 

fértil para a proliferação das novas propostas de evangelização que tinham por opção trabalhar 

junto aos excluídos socialmente. Isso permitia aos novos religiosos, recém-chegados à cidade, 

colocá-las em prática, pois a extrema pobreza relatada, o processo de expropriação de suas 

terras, a condição de oprimidos e explorados de seus membros diante da sociedade local 

mostravam uma situação ideal para esses agentes. 

Entre os primeiros pontos de mudança que passaram a se operar no comportamento 

dos religiosos estava a supressão do método da desobriga empregado pelos padres até então. 

Este foi observado pelo padre Jorge como completamente inadequado à nova proposta 

evangélica, que se encaminhava para a formação de comunidades eclesiais de base, 

rompendo, assim, com a relação tradicional entre missionários e a sociedade local, quando os 

padres, se utilizando das sedes das fazendas, atraíam os indígenas para suas celebrações e 

administração de sacramentos. A partir de então, os padres passavam a se relacionar 

diretamente com as comunidades indígenas.  

Para o padre Jorge, a fusão entre o novo quadro de missionários e o movimento 

indígena data de maio de 1970, quando a equipe envolvida com atividades ligadas às 

comunidades indígenas se reuniu em Boa Vista para avaliar os trabalhos, momento em que se 

decidiu organizar um curso-encontro-reunião centrado basicamente na palavra de Deus, o que 

veio a ocorrer em julho de 1970 no Ginásio Euclides da Cunha, localizado no centro de Boa 
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Vista. Conforme seus relatos, participaram desse evento aproximadamente 70 indígenas – 

homens e mulheres vindos de vários locais do nordeste do Território de Roraima. Nessa 

ocasião, depois de ouvir as queixas dos indígenas, foram discutidas em conjunto algumas 

alternativas para amenizar a situação, a exemplo da criação de uma cooperativa indígena, 

proposta que a partir de então se procurou implementar nas comunidades. Conforme o padre, 

isso tinha duas características básicas: proporcionar autonomia, uma vez que devia ficar 

completamente na mão dos indígenas; e autossuficiência, funcionando exclusivamente com 

recursos próprios.
288

 

Dessa forma, os interesses dos dois grupos – padres progressistas e índios – se 

fundiam em um único propósito e no mesmo movimento, juntando as carências das 

comunidades indígenas com a nova prática de evangelização desse grupo de missionários. Se 

por um lado os padres sensíveis à Teologia da Libertação encontravam “o povo oprimido, 

escolhido de Deus”, em Roraima, por outro lado as lideranças indígenas encontravam novos 

parceiros, apoiando e reforçando suas forças na tentativa de encontrar uma solução para os 

problemas de suas comunidades. 

No contexto da América Latina, a Conferência de Medellín foi um importante evento 

para o incentivo a novas práticas religiosas. Com ela, a atenção da Igreja ficava “Voltada aos 

pobres e à sua libertação integral”. Entretanto, era observado que: “No interior das Igrejas 

ainda não existia, na época, uma sensibilidade para a especificidade da causa indígena”
289

, 

experiência iniciada em 1970, no México, com a criação específica de pastoral indígena
290

.  

No Brasil, a ligação entre a Igreja e o movimento indígena em formação teve início 

em outubro de 1967, quando houve um encontro de pastorais de desobriga, ocasião em que 

missionários e indígenas presentes mostraram insatisfação com esse modelo de pastoral 

voltado para visitas e assistencialismo religioso. Entretanto, só em 1972, num terceiro 

encontro de estudos sobre pastoral indigenista, concretizou-se a proposta de uma coordenação 

e assessoria nacional da atividade missionária junto aos povos indígenas. Nascia o Conselho 

Indigenista Missionário - CIMI, cujos objetivos eram: 
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Promover a pastoral missionária; dar assistência jurídica aos 

missionários; promover sua formação teológica e antropológica; criar 

o espírito missionário na população brasileira; cuidar de certos 

aspectos financeiros das Prelazias no campo indígena; promover, neste 

mesmo campo, seu relacionamento com a CNBB, com os órgãos 

governamentais, mormente com a Fundação Nacional do índio 

(Funai), e dos missionários entre si.
291

 

 

Enquanto órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CIMI veio a 

colaborar para articulação entre os diversos povos indígenas e favoreceu a promoção das 

grandes assembleias desses povos. Em abril de 1974 foi organizada a primeira assembleia das 

lideranças indígenas em Diamantino - MT, e em 1975 os próprios indígenas convocaram a 

segunda assembleia, realizada na Missão Franciscana do Cururu, no Alto Tapajós. A partir de 

então até a década de 1980, as assembleias proporcionaram a organização nacional do 

movimento indígena. 

Nesse processo, e com o apoio do CIMI, foram também efetuados deslocamentos nas 

práticas religiosas dos padres da Consolata em Roraima, a partir da década de 1970. Até essa 

década os projetos sociais levados a efeito pela Igreja concorriam com a ação das forças 

políticas locais na promoção de práticas assistenciais, em especial, no campo da educação e 

da saúde, atividades que rivalizavam com deveres das autoridades públicas. Dessa forma, a 

atuação da Igreja se dava dentro de uma mesma formatação social, ou seja, dentro de uma 

mesma “ordem de lugar”, o que não alterava o seu status quo. 

Ao passar a defender a causa dos considerados excluídos, a Igreja Católica 

Progressista se posicionou diretamente em favor dos direitos indígenas e se colocou contra os 

objetivos de posse e exploração dos recursos naturais em áreas desses povos, se tornando um 

obstáculo à ordem de avanços da sociedade local sobre esses bens. O que justificava o fato de 

os memorialistas locais não reconhecerem a Igreja por certo período, de “1975, quando o 

bondoso Bispo Dom Servílio Conti deixou a direção da Diocese de Roraima”, até “1996, com 

a posse do Bispo Dom Aparecido Dias”, pois nesse período “[...] a alta hierarquia da Igreja 

Católica neste Estado sofreu um interregno, ou, pior do que isso, retrogrediu em relação ao 

entendimento entre índios e não índios”
292

.  
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Como já se afirmou, essa citação só reforça a ideia de que essas novas orientações e 

mudanças de práticas evangélicas predominaram na Igreja Católica em Roraima entre as 

décadas de 1970 e 1990, podendo-se considerar que essa instituição em Roraima foi 

comandada por sua ala progressista. No período excluído pelo memorialista, a Diocese de 

Roraima foi dirigida por Dom Aldo Mongiano, Bispo que apoiou o movimento indígena local, 

contribuindo para a produção de uma nova imagem do índio, numa perspectiva que não mais 

correspondia com a imagem produzida pela identidade dos “pioneiros” roraimenses. 

No que diz respeito à relação entre padres e as comunidades indígenas, cabe notar 

que não era recente – como relatado no primeiro capítulo, o projeto dos beneditinos já 

envolvia escolas para esses povos. E mesmo no período em observação neste capítulo, as 

lideranças indígenas vinham se reunindo desde 1968, por ocasião de cursos de instrução 

religiosa desenvolvidos pelos padres, geralmente na missão São José, na região do Surumu, 

no nordeste de Roraima, que à época já trabalhava na formação de professores indígenas para 

as escolas situadas nas malocas. 

Conforme os padres, essas reuniões já proporcionavam diálogo entre os líderes 

indígenas, que aproveitavam para trocar experiências sobre os problemas de suas 

comunidades, situação que mudou em 1977 com a presença de representantes do CIMI, 

quando o encontro se transformou em reunião das lideranças indígenas.
293

 Ocasião também 

em que a FUNAI juntamente com a Polícia Federal compareceram à missão São José para 

impedir a realização dessa reunião, o que colocou o ano de 1977 como marco importante na 

construção de uma nova identidade indígena em Roraima. Pois esse fato, em lugar de inibir a 

aproximação entre as lideranças indígenas, pelo contrário, as fortaleceu e, a partir de 1979, os 

Tuxauas passaram a se organizar em assembleias gerais todo mês de janeiro de cada ano.  

Com esses acontecimentos, a oposição entre padre e índios, de um lado, e a elite 

local, do outro, passou a invadir o campo físico. Índios eram mortos e seus defensores, 

ameaçados em atos pontuais. Os nomes dos potenciais desafetos surgiam com todas as letras 

em denúncias, como a publicada pelo informativo da Igreja do dia 08 de julho de 1984, 

quando relatava que o padre Lírio Girardi havia escapado da mira do revólver do Sr. Dandãe, 
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antigo fazendeiro da região, que, de arma em punho, tomara satisfação com o padre que 

trabalhava junto aos indígenas locais.
294

 

Por outro lado, destacava a “Tribuna de Roraima” que: 

 

A preocupação permanente dos produtores locais, além do problema 

de muitas terras pretendidas pela FUNAI, é o roubo de gado, que 

continua impune na área, como parece que em todo o Território. Sabe-

se na região, que somente o fazendeiro Newton Tavares teve mais de 

1300 reses surrupiadas (número suficiente para a formação de 

algumas novas fazendas) o que o levou a tomar medidas drásticas, 

como a contratação de guarda particular para a sua propriedade.
295

 

 

No editorial do dia 15 de agosto de 1986, o mesmo jornal previa uma guerra civil 

local: “[...] Roraima e sua gente estão à beira de um conflito de proporções ainda 

imprevisíveis, cujo início, ou estopim, será a região norte do Território.” Descrevendo a área 

em litígio, afirmava que era uma região extensa na fronteira com a República da Venezuela e 

a República Cooperativista da Guiana, área formada por campos, florestas não muito densas e 

serras propícias para a criação de gado, para a agricultura e muito rica em minerais, com a 

ocorrência de grandes jazidas de ouro e diamantes. Informava ainda que a região era habitada 

por indígenas, fazendeiros e garimpeiros vivendo em perfeita harmonia até 12 anos atrás. 

Entretanto, 

 

O que antigamente era um autêntico paraíso, numa coabitação pacífica 

e ordeira entre os índios, ainda distantes da civilização, e os pioneiros 

que colonizaram esta terra introduzindo aqui as primeiras reses e 

fomentando a agricultura de subsistência está se transformando, aos 

poucos, num verdadeiro inferno, onde a cobiça e a ganância estão 

falando mais alto. 

Com o trabalho paciente e intensivo que vem sendo feito há alguns 

anos por alguns “missionários católicos” naquela região, a 

mentalidade dos indígenas, que anteriormente conviviam 

pacificamente com os colonizadores, tem-se modificado e os 

resultados dessa ação ocupam volumosos processos e inquéritos 

policiais, com a ocorrência de agressões e incêndios criminosos que 

atinge as comunidades de pecuaristas na calada da noite. Isso, graças a 

orientação dos “mestres”. A realidade de hoje é que o clero 

progressista, ajudado por elementos do próprio órgão tutelar dos 
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índios procurou, e conseguiu, incutir na mente deles que as 

propriedades dos pecuaristas pertencem a eles “por direito”, e como o 

Brasil assinou, em tempos idos, um tratado com outras nações de que 

“o índio é apátrida” esses grupos hoje valem-se tranquilamente disso 

para trazer para dentro de território brasileiro indígenas de países 

vizinhos. [...] A preocupação agora, é que o recém criado “Conselho 

de Tuxauas”, que efetivamente não representa a vontade das 

comunidades indígenas da região norte de Roraima, determinou que 

será exigida a expulsão sumária de 189 fazendeiros de uma área que 

eles denominam de Reserva Raposa-Serra do sol, com três milhões de 

hectares e onde estão sendo criadas milhares de reses. São 

antropólogos da própria FUNAI que dizem que “os índios daquela 

região não mais estão plantando, porque estão sendo induzidos a 

saquear as plantações dos brancos, e não criam gado porque lhes 

ensinaram a roubar e a matar as reses dos fazendeiros”. 

Enquanto os indígenas, orientados por mentes criminosas, lançam-se 

em ações desesperadas contra os seus antigos amigos, sem saber que 

estão sendo leviana e criminosamente utilizados, as comunidades não-

índias procuram de todas as formas buscar apoio nas autoridades 

constituídas, na Justiça, mas começam a dar sinais de cansaço e de 

descrença. Apesar do próprio governador do Território admitir que 

“muito mais grave do que a Reserva Yanomami é o que estão tentando 

fazer no município de Normandia”, todos sabem que o clima de tensão 

naquela região tem sido estimulado a cada dia, e a finalidade é 

provocar um grande conflito armado entre índio e não-índio para que, 

finalmente, à custa dos cadáveres e do sangue de índios e não-índios 

eles consigam a interdição de toda a região. Assim, dela poderão 

extrair todo o seu rico potencial mineral e agropecuário, como 

acontece hoje com a empresa de mineração Macuxi de Serra, na 

região do Maturuca, de propriedade da Diocese de Roraima.
296

 

 

Expostas assim estavam as razões não só de todo o mal-estar que rondava a relação 

entre a Igreja e a elite local, mas de todos os problemas que, para esta última, emperravam o 

desenvolvimento de Roraima e o bem-estar de seu povo, tudo causado por práticas insensatas 

de alguns padres. No confronto que passava a se desenrolar entre estes, foram muitas as 

publicações e documentos relatando uma infinidade de acontecimentos conflitantes. Entre 

eles, selecionou-se um episódio ocorrido em 1987, que retoma a questão entre indígenas e 

fazendeiros e parece resumir a dimensão em que chegou a rivalidade entre esses grupos 

sociais. 

  

Em 12.07.1987, estávamos trabalhando na roça, quando chegaram 

dois jagunços armados com uma espingarda calibre 20, com quatro 

cartuchos e outro com uma faca e um chicote, mandando parar o 

serviço. Nós reagimos e os prendemos. Por volta de meio dia, 
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chegaram três policiais militares que perguntaram pelo tuxaua. No dia 

seguinte – 13 de julho – por volta das dez horas, quando estávamos 

trabalhando, apareceu um helicóptero que deu três voltas sobre a 

aldeia e desapareceu no rumo da fazenda. Minutos depois, apareceu 

novamente o mesmo helicóptero que ficou sobrevoando a aldeia. Aí, 

então, se aproximaram doze viaturas, cheias de soldados da Polícia 

Militar, Civil e do Exército, os quais chegaram invadindo a aldeia, 

espancando homens, mulheres e crianças, quebrando as portas das 

casas, jogando comida no chão, e levaram dezenove índios presos 

algemados. 

Mandaram deitar no chão, no meio da chuva, e enquanto isso, o 

pessoal do Exército sentou uma metralhadora no meio do barracão em 

nossa direção, enquanto o tenente mandava-nos sair um depois do 

outro, e ainda queriam prender se não nos retirássemos rápido.
297

 

  

Conforme esse relato, que tinha como tema “Os fatos”, tratava-se de uma “Carta dos 

professores Índios de Roraima ao Sr. Presidente da FUNAI”, datada de 27 de julho de 1987. 

Essa era a principal versão dos moradores da Maloca de Santa Cruz, divulgada em diversas 

cartas e documentos sobre os fatos ali ocorridos entre os dias 12 e 13 de julho de 1987.  

A referida comunidade, conforme ata da Assembleia Geral dos Tuxauas realizada em 

janeiro de 1987, contava com uma população de 212 habitantes, situada na área indígena 

Xununuetamu, localizada no município de Normandia, ao nordeste do Estado de Roraima, a 

185 km de distância de Boa Vista, capital do Estado, região brasileira fronteiriça com a 

República Cooperativa da Guiana, antiga Guiana Inglesa. Os principais protagonistas dessa 

história eram, de um lado, os indígenas Macuxi, habitantes dessa maloca, e, do outro, o 

Senhor Newton Tavares, amazonense, comerciante, ex-prefeito de Boa Vista (1953-1954), 

então proprietário da fazenda Guanabara, já referido anteriormente. 

Conforme afirmavam os indígenas de Santa Cruz, os problemas haviam começado 

com a chegada desse senhor nessa fazenda. Segundo os índios, várias queixas contra ele 

haviam sido levadas ao conhecimento das autoridades, entre elas a FUNAI e a Procuradoria 

Geral da República, denunciando, por sinal, a invasão de uma vasta área de terra pertencente à 

maloca, o que, conforme eles, os confinava numa pequena área na encosta de uma montanha. 

Nas reclamações, os indígenas se queixavam que o fazendeiro havia mandado 

construir, ao longo da divisa entre a fazenda e a maloca, um cercado de arame e uma cancela 

de ferro, além do fato de seus vaqueiros e seguranças andarem fortemente armados dentro da 
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área indígena e organizados em turnos, proibindo a caça, a pesca, a criação de animais, 

impedindo ainda seus moradores de plantar, construir casas e ir à escola, além de ameaçá-los 

de morte e expulsão da aldeia. Somava-se a isso a destruição de casas, cercas, fornos, 

plantações e matança, a bala ou por meio de vacina, dos animais da comunidade. Como 

alternativa para resolver o problema desse povo, líderes de outras comunidades foram 

convocados para juntos encontrarem uma solução.  

Estando o movimento indígena em Roraima já organizado em conselhos, foi 

decidido fazer um ajuri (trabalho comunitário), como forma de “luta contra a fome” e de 

auxiliar a comunidade de Santa Cruz, evitando que seus moradores perecessem de fome ou 

migrassem para a cidade. Contando com a presença de 108 membros de 35 comunidades 

indígenas de diversas localidades do Território, as atividades desse mutirão – plantação de 

bananeiras, mandioca e outros produtos para alimento da comunidade, além da reconstrução 

de casas, currais e cercados – estavam em andamento na data da invasão da maloca por tropas 

da polícia.  

Quanto à prisão dos empregados da fazenda Guanabara, um telegrama destinado ao 

Ministro da Justiça Paulo Brossard, assinado pelo Senador Severo Gomes, solicitava a 

apuração das seguintes denúncias: o estupro de uma índia, que, conforme o documento, foi 

praticado por jagunços do Sr. Newton Tavares; e, dois dias depois desse acontecido, os 

mesmos jagunços, fortemente armados, teriam tomado as ferramentas dos índios e destruído 

suas plantações com o intuito de provocação. Comentava o telegrama que esses episódios 

levaram os indígenas a prender três empregados da fazenda Guanabara e comunicar às 

autoridades em Boa Vista pedindo providências. 

Entretanto, isso levou os policiais a se deslocarem para a maloca de Santa Cruz no 

dia 13 de julho de 1987 e a surpreender os indígenas, que esperavam que fosse para prender 

os funcionários da fazenda. Visto assim, a intenção dos indígenas era chamar atenção das 

autoridades e fazer cessar os abusos cometidos contra os moradores da comunidade praticados 

por empregados da fazenda Guanabara.  

Nesse sentido, pode-se observar ainda a fala do Tuxaua Orlando, quando disse para 

os jornalistas que o plano era prender os vigilantes e, depois, aprisionar um pequeno grupo de 

policiais militares que integravam o destacamento de Normandia, visto que só dessa forma 
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seria possível chamar a atenção do Presidente da FUNAI, Romero Jucá.
298

 Ainda, conforme 

esse jornal, os indígenas afirmaram que os seguranças da fazenda só seriam libertados depois 

que o presidente da FUNAI fosse ao local e garantisse a desapropriação da fazenda 

Guanabara e de todo o gado lá existente, cerca de três mil cabeças. Nessa perspectiva, a 

atitude dos indígenas se transformava em uma ação política em defesa do que consideravam 

seus direitos. 

Comparando a versão dos fatos apresentada anteriormente pelos indígenas e a forma 

como a imprensa local os divulgou, pode-se perceber o choque entre os interesses dos 

indígenas e da elite local, ao se observar alguns deslocamentos entre esses argumentos. Em 

primeiro lugar, o acontecimento central ressaltado por indígenas e jornalistas era diferente. 

Para os indígenas de Santa Cruz, tratava-se da invasão e espancamento dos moradores da 

maloca por policiais civis e militares. Para os jornais que circularam em Boa Vista, era a 

prisão dos seguranças e a invasão da fazenda Guanabara pelos indígenas o fato central.   

 Um segundo deslocamento estava no tempo. Para os moradores de Santa Cruz, a 

data do acontecimento era o dia 13 de julho de 1987, dia da invasão da maloca; para a 

imprensa local, era o dia 12 de julho de 1987, data da prisão dos vigilantes pelos indígenas. 

Um terceiro deslocamento era referente ao local do incidente, ou seja, o espaço invadido. Para 

os indígenas era a Maloca Santa Cruz; para a imprensa, a fazenda Guanabara. Ainda com 

relação ao espaço, o caso se invertia: em vez de a fazenda Guanabara estar instalada em terras 

da maloca, era a maloca que ocupava as terras da fazenda. Havendo, por sinal, dúvida quanto 

à existência da comunidade indígena, pois, conforme Luiz Rosalvo Indrusiak Finn, advogado 

do fazendeiro, esta: 

 

[...], resume-se em algumas casas de taipa, onde vivem cerca de 100 

pessoas. [...] a maloca existe há aproximadamente quatorze anos, 

tendo em vista que os antigos proprietários da fazenda não se 

importavam com a presença dos “caboclos” que ajudavam no serviço 

de pastoreio de gado e plantio de culturas de subsistência.
299

 

  

Um quarto deslocamento estava nos sujeitos responsáveis pelo ocorrido. Para os 

moradores de Santa Cruz, foram os militares a serviço do Sr. Newton Tavares; para a 
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imprensa local, foram os indígenas, fomentados pela Igreja Católica, especialmente pelo 

Bispo Dom Aldo Mongiano e outros “padres também subversivos” que “Vêm provocando a 

imposição de ideologia que os transformava em defensores de uma nação independente dentro 

da nação brasileira, conflitando com a cultura milenar de nossos irmãos índios”
300

. 

Dessa forma, se invertiam também as vítimas. Para os indígenas, os membros de sua 

comunidade foram presos, humilhados e açoitados. Para a imprensa local, foram os 

seguranças da fazenda sequestrados e torturados
301

, pois os indígenas teriam invadido a 

fazenda, prendido e torturado por 28 horas seus vigilantes encarregados da segurança, além de 

destruírem os portões e muitos quilômetros de cercas. Por esse motivo, “Um forte esquema 

policial foi montado, e a operação de resgate dos prisioneiros foi realizada com absoluto 

sucesso [...]”, em uma 

 

Ação fulminante dos órgãos de segurança do Território, comandados 

pelo Cel. Carlos Alberto Lima Menna Barreto, que sem usar de 

violência e não tendo disparado um tiro sequer, conseguiu resgatar os 

três empregados sequestrados e prender um grupo de 19 indígenas sob 

a acusação de sequestro, lesões corporais e formação de quadrilha, 

encaminhando-os imediato para a capital.
302

 

 

No dia 17 de julho de 1987, uma semana antes da notícia anterior, a Folha de Boa 

Vista havia apresentado como manchete “Diocese acusada de promover guerrilha e incitar 

invasão à fazenda Guanabara: Romeu Tuma manda apurar envolvimento de padres em 

conflitos”, estampando abaixo fotos dos trabalhadores da fazenda presos pelos indígenas. Na 

matéria o Bispo e os padres da Diocese de Roraima eram “acusados como autores de uma 

„manobra de guerrilha‟ que culminou com a invasão à fazenda Guanabara e sequestro de três 

trabalhadores que foram torturados e mantidos em cárceres privado”. Alertava o periódico 

para o fato de que: 

 

O bispo Dom Aldo Mongiano encontra-se atualmente na região da 

maloca Santa Cruz, para onde convocou todos os líderes indígenas, 

através da Rádio Nacional, ao mesmo tempo em que uma operação de 

guerra estaria sendo montada pelos índios que já retiraram do local 
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mulheres e crianças. Vários aviões chegaram a Normandia Trazendo 

caixotes que são recebidos pelos padres e pelo bispo, enquanto dois 

“jornalistas” estrangeiros registram todo o movimento dos padres e 

índios.
303

 

 

Embora não houvesse provas que confirmassem essas ações, esse quadro mostrava a 

instabilidade e o jogo de terror vivido pela sociedade boa-vistense nesse momento de sua 

história. O acontecimento revelava em cores fortes e vivas um grupo de atores sociais que até 

então estavam silenciados na história e os reapresentava em ação, presos ao confronto e 

diálogo social da época, interferindo diretamente na estrutura de poder da sociedade não 

indígena para fazê-la reconhecer seus direitos. Tratava-se de uma nova imagem do índio. 

Em defesa da Igreja veio a público a edição do mês de agosto de “Igreja a Caminho”, 

cuja matéria intitulada “Moção de solidariedade aos povos indígenas” afirmava que os 

acontecimentos eram “[...] consequência de anos de confronto de terras [...] Um grande 

latifundiário estendeu suas fronteiras ocupando terras indígenas”, e reafirmava a versão dos 

fatos dada pelos indígenas.
304

 No editorial dessa mesma edição, relacionava os considerados 

responsáveis pelo ocorrido na Maloca de Santa Cruz: 

 

[...] infelizmente, temos aqui uma imprensa tendenciosa, vinculada a 

interesses escusos e alheios aos reais objetivos do povo deste canto do 

Brasil. Presenciamos uma imprensa não atuante, obscura e 

despreocupada em informar, preparada para promover atos ilícitos e 

cobrir atividades desumanas e injustas, fechando-se aos gritos do povo 

indígena, massacrados pela força do poder e virando, ao mesmo 

tempo, as costas aqueles que ficam ao lado desse povo humilde e 

sofrido, que ousa lutar pelo direito de sobreviver a exploração, 

espoliação e condenado a morrer indefeso ante a desenfreada fome.
305

 

 

Além da imprensa, observava também que isso se dava pela: 

 

[...] ausência da manifestação dos políticos, omissão que veio 

demonstrar que estão despreparados para o exercício da função 

pública e que são da filosofia meramente fisiológica, vivendo de 

oportunidades que não os comprometem para que possam permanecer 
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em cima do muro. Só se manifestam quando o acontecimento 

proporcioná-lhes coeficiente positivo na cotação eleitoral.
306

 

 

Com essas afirmações, “Igreja a Caminho” separava e classificava as elites boa-

vistenses, revelando sua atuação muito semelhante à das lideranças políticas “vindas de fora” 

que, sem compromisso com o Território, procuravam apenas tirar proveito pessoal dessa 

condição. No mesmo quadro, a imprensa local era colocada na condição de porta-voz desse 

grupo, fechando a unidade das forças políticas e reforçando o que já se colocou em outro 

tópico deste trabalho.  

Entretanto, para a imprensa local o informativo da Igreja há tempo não merecia 

credibilidade, pois não apresentava as condições necessárias para atuar como veículo de 

comunicação. Nesse sentido, uma pequena nota de Tribuna de Roraima, do dia 06 de junho de 

1986, afirmava que vergonha: 

 

É o que se sente quando se lê o informativo da Diocese de Roraima, 

“Igreja a Caminho”, editado por um leigo e antropólogo italiano, que 

pouco sabe de nossa história. O informativo não passa de uma 

metralhadora giratória, que não percebe bondade em ninguém, 

semeando apenas a violência e a desordem. Ataques a todos e palavras 

de baixo calão são a tônica do informativo, mas não apresentam 

soluções para os problemas dos índios.
307

 

 

Os relatos supracitados permitem uma breve visão do grau de profundidade a que 

chegou o confronto envolvendo, de um lado, os religiosos progressistas e indígenas e, do 

outro, a sociedade não indígena em Roraima entre 1975 e 1996, período em que, para os 

memorialistas locais, houve um “interregno”, ou em que a Igreja Católica “retrogrediu em 

relação ao entendimento entre índios e não índios”. Nesse contexto, tudo se resumia ao 

confronto e tensões estabelecidas entre os agentes da Igreja Católica tocados pela Teologia da 

Libertação e as forças políticas e econômicas locais, motivadas pelo apoio dado pela primeira 

aos povos indígenas de Roraima. 
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Entretanto, para além das discussões restritas à esfera das três instituições relatadas 

anteriormente, o deslocamento na atitude da Igreja Católica juntamente com a atuação do CIR 

contribuíram para alteração no comportamento até mesmo de instituição como a FUNAI, 

órgão federal responsável pela política indigenista. Isso pode ser percebido na fala do 

vereador Alamir Casarin, por ocasião da posse do vereador Heronides Elias de Souza na 

Presidência da Câmara Municipal, quando aquele, enquanto líder da bancada majoritária, se 

referindo ao que o jornal considerava “problema chamado FUNAI”, relatava: 

 

[...] “é necessário uma reformulação na sistemática que a FUNAI vem 

aplicando na solução das terras indígenas”. Diz ele: “é justo que o 

índio tenha sua terra, mas não é justo que sejam desalojados criadores, 

pecuaristas e garimpeiros que ocupam suas posses há quase um 

século. Temos muita terra excedente, devoluta. Por que então se 

posicionar o índio que tem todos os seus documentos de cidadão 

brasileiro com o mesmo tratamento do colono que aqui chega. Isto é, 

que receba sua terra e ali então possa melhor estabelecer-se e receber 

o apoio, o incentivo da FUNAI e do Governo?”
308

 

  

Entende-se que, ao reivindicar território para os indígenas, a FUNAI também passava 

por um deslocamento em suas atitudes e, consequentemente, passava a ser criticada pelas 

forças políticas locais, pois para estas dispensar um tratamento diferenciado para esses povos 

seria confrontar as normas estabelecidas e, portanto, ferir a “ordem de lugar praticada”, na 

qual, enquanto cidadãos brasileiros, deviam ocupar a mesma posição reservada ao colono. Do 

contrário, podia-se até voltar aos argumentos de Magalhães, uma vez que para esse 

memorialista tratava-se “de uma política desvirtuada da filosofia posta em prática por 

Nóbrega, Anchieta e Vieira e, em nossos tempos, pelo eminente Rondon [...]. A filosofia que 

praticavam, conhecida até no exterior, era trazer os silvícolas à Civilização, para que eles 

desfrutassem das conquistas da Ciência, nas suas mais diferentes gamas”
309

. E pode-se 

acrescentar nessa condição integrar a identidade que tinha por referência os “pioneiros” em 

Roraima. 

Todavia, para os religiosos, inclusive para o CIMI, até então a política indigenista 

tinha sido inteiramente desfavorável aos indígenas. A FUNAI era cúmplice nas frentes de 

expansão econômica e, consequentemente, no processo de destruição desses povos na 
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Amazônia. Para eles, ao contrário da filosofia reivindicada pelo memorialista, tratava-se de 

uma falta de conhecimento e do 

 

[...] preconceito de que o índio é um estorvo ao desenvolvimento; [...] 

desconhecimento das exigências específicas do relacionamento do 

índio com a terra segundo sua cultura, seus usos, costumes e sua 

memória histórica; enfim, total marginalização do índio da própria 

política indigenista, no seu planejamento na sua execução.
310

 

 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que a “ordem de lugar” reclamada a partir de 

então para os indígenas era outra. Seus valores pertenciam a outra cultura, motivo pelo qual 

eles não se encaixavam no “lugar praticado” do não indígena e, portanto, na condição de 

colono, ou ainda na identidade do outro, pois nessa concepção eles formavam uma identidade 

particular. 

Dessa forma, a aproximação entre a Igreja Católica e o movimento indígena em 

Roraima, nesse período, contribuiu para que outras instituições fossem obrigadas a repensar 

suas práticas, ao serem forçadas a levar em conta aspectos que até então eram considerados 

irrelevantes. Nesse sentido, o próprio governo se via no dever de alterar alguns 

comportamentos na relação com os indígenas, em especial no que tinha a lhes oferecer, de 

forma que: 

 

Com o objetivo de resgatar uma dívida antiga com as comunidades 

indígenas do Território, o governador Getúlio Cruz, acompanhado por 

diversas autoridades, entre as quais o prefeito de Normandia, 

Sebastião costa, do Procurador Geral de Justiça Distrito Federal e 

Território, Dr. João Ulhoa, do Secretário de Agricultura, Dr. José 

Liberato, do Secretário Executivo da Aster-Roraima, Dr, Walter Jonas 

Ferreira e vários técnicos da extensão rural, fez a entrega de matrizes e 

reprodutores aos Tuxauas das comunidades [...].
311
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Em pronunciamento na ocasião, o governador Getúlio Cruz salientava que era 

obrigação atender às necessidades daquele povo, afirmando que era neto de índios e que não 

poderia se furtar a olhar para eles e trabalhar com o objetivo “de resgatar uma antiga dívida 

dos civilizados para com as comunidades indígenas”. Para Cruz, os índios de Roraima se 

encontravam “em elevado nível de aculturação”, relatando também que eles haviam sido “o 

sustentáculo da pecuária do Território trabalhando nas fazendas dos brancos”. Dessa forma, 

para o governador, era chegada a hora de reparar os erros do passado. E, podia-se dizer, 

compensar aqueles que no passado “tão bem” se encaixaram na identidade local, exercendo 

funções vitais para o seu desenvolvimento. 

Por outro lado, como se percebe na própria fala do governador, mesmo se 

desenrolando um confronto entre esses segmentos sociais, a elite local procurava pontos de 

identificação com a cultura indígena. Entende-se que dar visibilidade à miscigenação, 

apresentando uma fusão entre não indígena e indígena em um mesmo conjunto social, 

legalizava o patrimônio cultural indígena enquanto um passado que era legado de toda a 

sociedade roraimense. Isso justificava a importância do parentesco do líder político com esses 

povos, e casos como esse mereciam divulgação, a exemplo do que havia feito Célio Macedo 

da Fonseca, um dos colaboradores do jornal, em abril do mesmo ano, quando procurava 

responder uma matéria da revista “Isto É” sobre os conflitos indígenas em Roraima, 

afirmando: 

 

Em nossa comunidade, temos exemplos fortes de evolução e da 

integração dos povos, em perfeita miscigenação. O nosso governador 

Getúlio Cruz, é bisneto de índios, casado com uma neta de índios; o 

deputado federal Alcides Lima, é neto de índios; grande parte da nossa 

população é mestiça, com muito orgulho
312

. 

 

Tornar os indígenas parte integrante da sociedade local foi sempre uma tarefa 

necessária ao estabelecimento de uma identidade roraimense, o que requeria pontos em 

comum entre indígenas e não indígenas e forçava a elite tradicional a apresentar como 

pacífica a relação entre esses segmentos sociais, o que camuflava toda uma história de 

confronto, envolvendo expropriação de territórios indígenas e exploração de sua mão de obra. 
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Como foi relatado anteriormente, a partir da década de 1970 esse quadro passou a se 

reverter, os indígenas começaram a exigir a demarcação de suas terras, o que veio a acontecer 

depois da década de 1980. Pode-se citar como principais vitórias indígenas nesses confrontos 

a homologação da Terra Indígena Yanomami, em maio de 1992, pelo presidente Fernando 

Collor de Mello, em uma área contínua de 9.419.108 hectares, e a demarcação da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol, homologada em 2005, pelo presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em uma área contínua de 1.743.089 hectares. 

E ainda, para além do já comentado, as alterações não se restringiam às relações 

entre as instituições que mediam força diretamente na vida cotidiana da cidade, outras 

trabalhando em outras dimensões também interferiam quebrando práticas cotidianas 

tradicionais da sociedade local. Um exemplo vinha da Delegacia Estadual do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, quando ela: 

 

[…] faz um alerta ao povo de Boa Vista e interior do Território que ela 

não permitirá e tomará providências enérgicas contra qualquer abuso 

inerente a nossa Fauna selvagem e flora, ou seja, os animais silvestres 

e as atividades florestais. 

Com relação aos animais silvestres, que são propriedades do Estado, é 

proibida a caça ou apanha, utilização, matança ou destruição, como 

também é proibido o comércio dessas espécies e seus produtos. 

Durante o período em que estarei à frente do IBDF em Roraima, 

empenhar-me-ei para informar e proceder, zelando pela Fauna e Flora 

à luz da Lei e dos senhores roraimenses peço indistintamente atenção 

[...].
313

 

 

Alterações como essa deixaram apenas saudades em Neusa Paiva, que recordava Boa 

Vista do passado e lembrava que “Tinha a fartura do peixe, da tartaruga que não era proibido, 

do tracajá tudo isso era fartura que as pessoas podiam comer sem precisar de preocupar-se 

com o dia de amanhã. Porque tudo isso era „nativo‟, era dado, a natureza nos fornecia isso, 

essa beleza”
314

. Pode-se pensar também em mudanças na criação de leis, que mais 

recentemente deixaram Irene Rodrigues Thury confusa. Segundo ela, antigamente brincavam 
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todos, preto, branco, caboclo, e todos se sentiam iguais. Entretanto, “Hoje em dia a gente não 

sabe mais o que se faz”
315

, mostrando a distância entre a cidade vivida e a cidade do passado.  

Boa Vista, enquanto sede da Diocese de Roraima, bem como das principais 

associações indígenas, como a FUNAI local, e da Polícia Federal, transformava-se em palco 

de manifestações, que dividiram sua população entre o apoio aos indígenas ou aos fazendeiros 

e garimpeiros. Tudo isso ganhando carona no movimento ecológico e de defesa do meio 

ambiente que marcava as discussões do período. 

Portanto, na contramão das memórias que davam sustentação à identidade dos 

“pioneiros” roraimenses, na década de 1980 algumas instituições e seus integrantes passavam 

a compor o outro, o diferente: religiosos da Igreja Católica ligados à teologia da libertação, 

ambientalistas, estrangeiros, migrantes, funcionários públicos federais – cujos órgãos tinham 

por função coordenar e fiscalizar trabalhos ligados aos povos indígenas e ao meio ambiente – 

e, em especial, os povos indígenas, então organizados em suas próprias associações. No 

conjunto, esses passaram a ser vistos enquanto obstáculos aos projetos das elites locais. 

Entende-se que não se tratava apenas de desentendimento entre instituições, mas de 

mudanças estruturais na forma de pensar e agir delas, fazendo-as sair da posição que lhes era 

reservada tradicionalmente e, com isso, ameaçando o equilíbrio das forças políticas locais. 

Uma vez que, ao fugir da posição que lhes era reservada nessa “ordem de lugar”, 

proporcionavam uma desordem e colocavam em risco a manutenção das relações de poder 

estabelecidas então. 

Tais mudanças operadas na atuação dessas instituições não eram algo específico, ou 

restrito a energias renovadoras de seus próprios quadros, mas foram tocadas por forças mais 

globais, como da Teologia da Libertação, o apoio dado pelo CIMI e pela CNBB. O 

movimento indígena local tinha como exemplo outros análogos não só no país, mas em todo o 

continente americano, ganhando força também de outros movimentos, como de negros, 

feminista e manifestações sociais iniciadas na década de 1960. 

Desse modo, para além dos obstáculos locais e da incompatibilidade entre os 

objetivos dos projetos de desenvolvimento da região levados a efeito pelo governo federal e o 

desejado pelas elites locais, as energias que movimentavam todas essas ações tinham ainda 
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apoio e/ou origem em lugares distantes e que também interferiam de maneira incisiva nos 

planos locais, anunciando novos tempos. Tempos esses que, assim como as levas de migrantes 

que chegavam de outras regiões do país, sinalizavam para o fim da vida tradicional 

experimentada pelos antigos moradores da cidade de Boa Vista. 

 

2.6 MEMÓRIAS E IDENTIDADE ENTRE O LOCAL E O UNIVERSAL 

 

Voltando à premissa de que as próprias instituições não estavam prontas, acabadas, 

como um objeto qualquer, e considerando que sua vida cotidiana só ganhava sentido em dado 

“lugar praticado”, no contexto local da década de 1980, em certos aspectos, nem mesmo as 

fronteiras do Estado nacional brasileiro estavam rigorosamente definidas e em condição de 

apresentar claramente quem eram ou não os seus cidadãos. Ou seja, a indefinição das 

fronteiras culturais não permitia uma definição objetiva das fronteiras geográficas nacionais 

determinando claramente quem e o que era brasileiro ou não. Evidências disso podem ser 

observadas no comentário de Ene Garcez, o primeiro a governar o Território: 

 

Na minha época nunca tive problemas indígenas. Mas havia um 

problema sério que era o nomadismo de certas tribos e isso eu cheguei 

até a discutir com o governador da Guiana. As vezes esses índios 

estavam na Guiana, outras vezes no Brasil e a mesma coisa em relação 

à Venezuela. [...] Eu achava que o índio deveria se fixar em um lugar 

[...].
316

 

 

Entende-se que a “diferença”, tal como a “identidade”, são relações sociais, o que 

implica uma definição discursiva e linguística “sujeita a vetores de força, a relações de 

poder”
317

. Equiparados dessa forma esses dois conceitos, é possível dizer que em lugar de 

buscar os pontos estáveis, os pontos de apoio das memórias que dão sentido a uma identidade, 

conforme sugestão de Michael Pollak, podem-se procurar os pontos de diferença na hora de 
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compreender a construção da mesma identidade. Nessa perspectiva, pode-se observar a 

relação da sociedade local com o “estrangeiro”, ou seja, o não roraimense. 

Na história de Roraima, a relação entre local e universal sempre foi uma constante 

desde tempos coloniais – o espectro do eldorado, herança dos espanhóis, sempre rondou a 

ocupação dessa região. A própria fixação dos portugueses em solo roraimense se deu em 

função da presença dos espanhóis nesse espaço, portanto, tendo o estrangeiro como inimigo, 

imagem que sempre ocupou a mente de seus habitantes e responsáveis pela sua colonização. 

Sua própria localização espacial – região de fronteira nacional mais distante dos 

grandes centros do país e isolada na Amazônia –, assim como sua proximidade com o Caribe, 

historicamente tornou a relação entre local e universal uma condição de desconfiança 

constante. A preocupação com os estrangeiros, incluindo as nações vizinhas e os imigrantes 

que viviam em Boa Vista, estava constantemente presente nos discursos na década de 1980. 

Contribuía para esse quadro o contexto sociopolítico vivido pela Venezuela e pela República 

Cooperativa da Guiana. 

Na vida cotidiana da cidade se percebia aversão aos migrantes, em especial aos 

estrangeiros ligados à defesa de ideias contrárias aos interesses da elite local, a exemplo dos 

segmentos sociais evidenciados no tópico anterior: ecologistas, padres, pesquisadores, 

sobretudo antropólogos, funcionários públicos e, enfim, os que militavam ou trabalhavam em 

órgãos de defesa e preservação dos povos indígenas e movimentos ecológicos. Dessa forma, 

era frequentemente lembrada a origem desses agentes que eram estrangeiros ou mantinham 

contato com pessoas ou instituições de outro país, uma vez que eles estavam ou podiam estar 

associados aos interesses de internacionalização da Amazônia. 

Nesse sentido, uma matéria intitulada “Aparthaid no Brasil?”, do dia 11 de abril de 

1986, na Tribuna de Roraima, criticava a manchete “Amazônia – conflito na serra”, publicada 

pela revista “Isto É”, no dia 25 de setembro do ano anterior. No texto o autor relatava: 

 

Bastante polêmica, a questão dos YANOMAMI tem despertado 

discussões e enfoques apaixonados, sem observar, de forma objetiva e 

sincera, qual o melhor caminho. Entretanto não resta a menor dúvida, 

existem interesses estrangeiros sobre a área, senão vejamos: 1 – A 

grande região geológica da FORMAÇÃO PARIMA, integrante do 

Maciço Guiano, estende-se desde a fronteira de Roraima com a 

Guiana, ao norte até a fronteira do Amazonas com a Venezuela mais 
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ao sul, já próximo à Colômbia. A região comprovadamente, é uma das 

mais ricas reservas minerais que conhecemos. Para nosso espanto, está 

“dividida” entre missões religiosas estrangeiras, de maneira bem 

delimitada: ao norte, os italianos (Ordem Consolata); no centro os 

americanos (Missão Evangélica da Amazônia) e sul os franceses 

(Salesianos). 2 – Aos pilotos privados brasileiros, não é permitido o 

sobrevoo na região do Parima, o que não ocorre com as aeronaves das 

missões estrangeiras. 3 – [...] os aviões da organização “Asas do 

Socorro”, iam e vinham sem quaisquer restrições nessas áreas. [...] as 

viagens ao exterior eram constantes, como se pode comprovar junto 

aos órgãos controladores de vôos (DAC). 4 – Na matéria de referência 

foi citada claramente a origem de todas as pessoas contactadas, menos 

da Sra. Cláudia Andujar, que NÃO É BRASILEIRA. Por quê? 5 – Ao 

que se sabe (e já foi divulgado pela imprensa) a Sra. Cláudia Andujar 

é de origem suíça. No Brasil, suas atividades são financiadas por 

organismos noruegueses e outras entidades da Europa. (Pessoalmente, 

nada temos contra a sua pessoa, ou com o envio de recursos 

estrangeiros para trabalhos humanísticos no Brasil. Somos contra, sim, 

à interferência em assuntos que dizem respeito tão somente ao povo 

brasileiro e sua SOBERANIA). 6 – Em Roraima, sempre houve a 

coexistência pacífica e produtiva entre índios e não-índios, até que 

aqui aportaram alguns „interessados‟. Esses, passaram a semear a 

discórdia e a segregação (um “apartheid”?), em lugar de estimular a 

integração e o progresso de todos. Hoje, Roraima [...] tem 52% de 

suas terras como de “pretensão da FUNAI”. Pode um brasileiro pensar 

no progresso e na segurança de sua região, com tal característica, 

sendo esta um enclave entre duas outras nações? Nós, deste setentrião, 

entendemos que ao índio deve ser dado o mesmo direito que a todos, 

ou seja: acesso, por livre e espontânea vontade, às conquistas básicas 

do progresso do homem (saúde, educação, lazer, tecnologia, etc.).
318

 

 

O ar de espanto que refletia o texto em razão da descoberta de que se dispunha de 

grandes riquezas minerais, as quais, no entanto, já se encontravam sob o controle de alguém 

contagiava os discursos, fechando uma linha de argumentação na região. Para a elite local, em 

nome da defesa dos pobres indígenas, grupos estrangeiros estariam tramando o roubo das 

riquezas locais, que por direito lhes pertenceria e das quais não era possível se abrir mão. 

Nessa condição, a própria temática indígena era recolocada em pauta com uma nova 

roupagem, tendo como vilões estrangeiros mal intencionados que, usando de falsidade, 

conseguiam sensibilizar e movimentar em seu favor órgãos públicos locais como a FUNAI, a 

Igreja Católica e mesmo a Polícia Federal. Dessa forma, os estrangeiros não estavam sozinhos 

nesse empreendimento, uma vez que políticos de outras regiões do país contribuíam para 

fomentar o interesse daqueles em Roraima, pois: 
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A fronteira oeste do Território onde habitam os índios ianomâmis, que 

são nômades, é desprotegida. E, o que é pior, políticos brasileiros de 

São Paulo e de outras cidades do Sul e do Leste do Brasil, 

impatrioticamente, propuseram ou estão defendendo o Parque 

Ianomami com nada menos do que quase 50% do Território de 

Roraima e outros tantos do Estado do Amazonas. Dizem que estão 

preservando a Cultura Indígena, isolando o índio, e não 

promovendo o intercâmbio entre culturas, mostrando ao indígena o 

que as outras culturas possuem e vice-versa. É a negação de tudo que 

a humanidade já fez até hoje. Gostaria de ver esses políticos, 

antropólogos e afins deixando suas mordomias para viverem, 

definitivamente, como índios ianomamis ou mesmo macuxis ou 

taurepangs. É nessa ação deletéria desses brasileiros que reside o 

perigo da internacionalização, se não da Amazônia de que fala Artur 

Reis em seu livro A Amazônia e a Cobiça Internacional, mas, pelo 

menos de um importante pedaço do Brasil, envolvendo o Território de 

Roraima e o Estado do Amazonas.
319

 

 

Os conflitos envolvendo grupos nativos fez o mundo voltar seu olhar para Roraima, 

mais especificamente para os povos Yanomami, e a reação manifestada pela sociedade 

mundial, incluindo brasileiros, diante da problemática indígena foi vista com estranheza pela 

elite local. O espanto parecia residir na questão: como direitos de “grupos insignificantes”, 

presos a costumes da pré-história, podiam impedir os avanços da moderna civilização? Na 

versão de Ramos Pereira em declaração ao Jornal do Brasil, essa indagação surgia da seguinte 

forma: “Sou de opinião que uma área rica como essa não pode se dar ao luxo de conservar 

meia dúzia de tribos indígenas atravancando o seu desenvolvimento.”
320

 Declaração feita em 

1975, quando o então governador de Roraima respondia a críticas pelo uso de violência contra 

os índios Waimiri-Atroari na construção da BR-174, estrada que liga Manaus a Boa Vista e 

Boa Vista a Venezuela, inaugurada em 1977. Essa concepção é ainda hoje popularizada na 

cidade. 

A inquietação da sociedade local relativa a essa problemática pode-se resumir nas 

seguintes indagações: como os centros mais desenvolvidos podiam condenar práticas 

colonizatórias que eles mesmos haviam utilizado largamente até bem pouco tempo atrás, na 

relação como os povos indígenas de todas as Américas? Por que questionavam isso agora, 

quando já haviam utilizado dos mesmos procedimentos, exterminando a maioria desses 
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povos? Para a elite local, havia segundas intenções por trás de tudo isso, visto que não via 

outra coisa que justificasse tal posição. 

Em meados da década de 1980 parecia ter surgido uma esperança no combate às 

pretensões dos defensores da causa indígena que ligava a elite local aos militares: “A 

novidade, agora, é o Projeto Calha Norte que prevê e em muito boa hora, a abertura de 

estradas em direção ao Auaris, Surucucus e Ericós, todos a nordeste de Boa Vista, e 

exatamente na área pretendida pelos parquistas de São Paulo”, e lembrava ainda que: “O 

Ministro do Exército, recentemente, afirmou em Boa Vista: „Não existe nação ianomami e sim 

tribo ianomâmi.‟”
321

 Com isso, se esperava que esse novo programa de desenvolvimento e 

defesa da Região Norte, idealizado em 1985, no governo de José Sarney, resolvesse de vez a 

questão. 

O projeto não só evitava as pretensões indesejadas, mas ensinaria os forasteiros a 

respeitarem os “valores locais”. Nesse sentido, enfatizava o jornal: “E o Projeto Calha Norte 

vem aí, rachando muitas esperanças de alguns alienígenas da esquerda festiva. Parece que 

agora os rumos serão outros, e estrangeiro vai ter que respeitar o solo brasileiro. E alguns 

brasileiros vão botar as barbas molho [...].”
322

 Dessa forma, a carona no Projeto Calha Norte, 

cujo objetivo era guarnecer e ocupar as faixas de fronteiras em Roraima, Amazonas, Acre e 

Amapá, animou por algum tempo as forças políticas locais. 

Movidas por esse tipo de ideia que não reconhecia os valores culturais e os direitos 

das comunidades indígenas, as forças políticas locais conduziram o Território para uma 

política desastrosa, no final da década de 1980: 

 

[...] o governo federal teve que agir, em vista do impacto de 

reportagens sobre a avalanche de garimpeiros que entraram nas terras 

indígenas em curto espaço de tempo. A todo momento notícias 

nacionais e internacionais davam conta de massacres, mortes por 

doenças, danos ambientais e culturais. A situação dos Yanomami foi 

um dos motivos do lançamento, em janeiro de 1989, da Ação pela 

Cidadania, formada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

com apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), e outros órgãos da 

sociedade civil, senadores e deputados federais de diversos partidos.
323
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Mais uma vez, o distante interferia de forma incisiva na política local, alterando os 

rumos das atividades e impedindo o sonho das riquezas fáceis que brilhavam como ouro nas 

plagas de Roraima. E o governo central, sob vigilância mundial, não mandava seus 

administradores, mas sua polícia para intervir diretamente nas práticas da sociedade 

roraimense. 

No que diz respeito aos migrantes vindos de outras unidades da Federação brasileira:  

 

Com poucas exceções, pode-se identificar que aqueles que chegaram 

“de fora” [...] foram rejeitados no grupo dos filhos da terra. São dois 

os argumentos identificados [...] para justificar essa rejeição: contra os 

que vinham de passagem para ocupar cargos de mando na 

administração territorial, possuindo poder e, portanto integrando 

forçosamente a elite local, pesava o fato de que não sabiam respeitar 

os “valores tradicionais” de Roraima. Contra os que vinham para ficar, 

mas não tinham poder político nem econômico, pesava a 

responsabilidade pelos problemas de organização da vida cotidiana do 

Território.
324

 

  

A chegada dos migrantes à cidade de Boa Vista incomodava seus velhos moradores, 

alterando a relação entre “os de casa” e “os de fora”, uma vez que aqueles que se 

consideravam “filhos da terra” exigiam respeito e reconhecimento pelas conquistas realizadas, 

pois, enquanto “pioneiros”, encontraram tudo por fazer e, portanto, o que estava organizado 

era graças a sacrifícios, à realização de um trabalho árduo, que deveria ser respeitado pelos 

recém-chegados. A reclamação desse reconhecimento já havia levado o memorialista a 

desabafar em forma de ameaça em um jornal logo no início da década de 80: 

 

Estes Homens cujas origens são perfeitamente conhecidas e 

identificadas estão sendo sistematicamente caluniados e difamados 

por indivíduos de origem desconhecida do povo de Roraima. Eles 

atacam principalmente os filhos da terra, exatamente esses cujas 

origens são conhecidas e identificadas com o povo. Que ousadia!!! 

Com certeza eles desconhecem a bravura do povo roraimense e do que 

este povo pode fazer com os velhacos.
325
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Além dos descontentamentos com os migrantes recém-chegados à cidade, como já 

visto, havia também com a forma como eram escolhidos os governadores do Território. 

Procurando mostrar o cerne desse último problema, ressaltava Freitas: 

 

[...] o verdadeiro ponto de divergência político-ideológico da 

Revolução de 64 com o povo do Território, este mesmo povo que 

reconhece os grandes trabalhos e benefícios que a Revolução trouxe 

para Roraima. O ponto de divergência é exatamente no ângulo de 

visão com que os Ministros e, por conseguinte, os Presidentes da 

República veem a nossa região: enquanto eles nos enxergam como 

uma área inóspita, selvagem e obscura quanto ao seu desenvolvimento 

e, por isso, ao escolherem um nome para governar o Território, o 

faziam tendo como requisitos: ser da aeronáutica, ter estado no 

Território e atuar na área de Segurança e Informações, nós que aqui 

vivemos enxergamos o Território como uma região hospitaleira, de 

grande potencialidade em recursos naturais, civilizada, brasileira 

acima de tudo e ótima para se viver. Na escolha de uma pessoa para 

nos governar, nenhum daqueles requisitos seriam exigidos se 

tivéssemos a liberdade de escolher nossos dirigentes, mas sim que seja 

uma pessoa inteligente, que viva no Território, que conheça in loco os 

nossos problemas e que suas ideias sejam conhecidas quanto às 

alternativas de desenvolvimento que podemos ter na nossa região e 

especialmente no nosso Território. Eis, portanto, o enorme fosso que 

separa, no campo das ideias, os que estão na Corte e os que estão aqui 

na província.
326

 

  

Essas observações mostram nitidamente a diferença entre os objetivos dos dois 

projetos e revelam que o conhecimento para a execução de um deles não correspondia com o 

conhecimento necessário para a realização do outro. De um lado, preocupado com a 

segurança nacional, o militar precisava conhecer a região o suficiente para executar as 

estratégias necessárias a esse trabalho. Entretanto, esse conhecimento não era suficiente para a 

realização do plano de desenvolvimento da região reclamado pela sociedade local. Tratava-se, 

portanto, de tarefas a serem executadas em “ordens de lugar” diferentes. A primeira 

direcionada a um lugar inóspito, selvagem e obscuro, fronteiras em todos os seus aspectos, 

onde o inesperado podia acontecer, precisava de alguém preparado para guerra. A segunda, 

conforme o memorialista, se tratava de um lugar civilizado, previsível, necessitando apenas de 

inteligências capazes de lhe aplicar os recursos necessários em projetos específicos para o 

desenvolvimento do Território. 
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Entretanto, as ameaças “vindas de fora” não se restringiam à chegada de migrantes, 

governadores, estrangeiros, de falhas na execução dos projetos desenvolvidos, cobiça 

internacional, ou seja, só de coisas ligadas aos interesses imediatos. O local era ameaçado 

também, e isso devia ser mais grave, pelo próprio desenvolvimento tecnológico, a exemplo 

dos meios da comunicação, abrindo espaço para discussão de temas como a avaliação entre 

progresso e alienação que as antenas parabólicas provocavam nos espaços onde eram 

instaladas: 

 

Em Roraima, além de numerosas antenas domésticas instaladas, temos 

já algumas de caráter coletivo, como as existentes em Mutum, 

Uiramutã, Normandia, Bomfim, Alto Alegre e São João da Baliza. 

Nesses locais opta-se pela programação nacional (globo, Bandeirantes 

e Manchete), desligando-se da transmissão local. Aí começa sob 

alguns aspectos, a alienação, seja cultural, política ou econômica. 

Positivamente, o acesso direto ao que acontece nos grandes centros, 

além das notícias em primeira mão, ainda nos permite uma absorção 

mais acelerada da cultura prevalecente. Entretanto, há uma 

necessidade básica, natural de qualquer comunidade: o atendimento à 

diversidade dos interesses locais. Para tanto, é preciso que se disponha 

de meios que divulguem seus movimentos culturais, sociais, políticos, 

religiosos, econômicos, etc. Como já afirmou o dr. Antonio F. Neiva, 

ex-diretor do DENTEL, em várias publicações do órgão, a rádio e 

teledifusão locais contribuem, de forma decisiva, para o 

fortalecimento das comunidades como células básicas da sociedade. 

Se contrapõem, ainda, ao perigoso fenômeno da deterioração das 

culturas locais (usos e costumes) da desestratificação social e política 

e do enfraquecimento econômico provocado pela programação 

unificada e padronizada, irradiada invariavelmente do eixo Rio-São 

Paulo. [...] A recepção direta, além de isolar o homem interiorano dos 

acontecimentos correntes na sua capital e na própria região tolhe 

também os anunciantes, empresários que pretendem atender a toda a 

população, significativamente crescente em diversos polos da nova 

colonização. Sem ter veículo para a sua divulgação local, não tem 

acesso ao raro espaço da publicidade nacional, por ser caro e, até 

mesmo, descabido. Por outro lado, os srs. Prefeitos, políticos e líderes 

dos diversos municípios roraimenses, exatamente onde se encontram 

instaladas as parabólicas, ficam também sem ter como se comunicar 

com seus concidadãos, tal qual acontece com o Governo Territorial, 

gerando incalculáveis prejuízos para todos. Não se pode sequer 

anunciar uma campanha regional de saúde pública, por exemplo. [...] 

Deve-se aliar o atendimento dos anseios de significativa parcela 

populacional, de forma simples e relativamente a baixo custo, 

contribuindo de um lado, para o fortalecimento da união nacional e, 

por outro, com a preservação das características regionais e o rico 

folclore que possuímos.
327

 

                                                 
327

 FONSECA, Célio M. Parabólicas progresso e alienação. Tribuna de Roraima. Boa Vista, 16 maio 1986, 

p.06. 



175 

 

 

Conforme a citação, o desenvolvimento tecnológico nos meios de comunicação 

anunciava os mais diversos problemas para a vida local. Começava provocando uma distinção 

entre os moradores vizinhos, pois apresentava um novo status, uma vez que a antena em si, 

pode-se imaginar, simbolizava melhores condições financeiras do seu proprietário, sinalizava 

para pessoas mais bem informadas e, dessa forma, mais atualizadas com a vida moderna. 

As parabólicas colocavam populações as mais tradicionais, isoladas em vilarejos 

perdidos nas últimas fronteiras da Amazônia brasileiras, em contato direto com as grandes 

metrópoles, inundando seu cotidiano com imagens e informações que os remetiam para 

práticas e costumes de lugares distantes, expondo essas populações a atrações dos grandes 

centros. Se por um lado isso era bom, trazendo mais informações e conhecimentos, por outro, 

à medida que integrava esses habitantes diretamente com as preocupações e perspectivas que 

até então lhes passava longe, os afastava das questões mais próximas. Em outras palavras, ao 

permitir o acesso direto aos acontecimentos dos grandes centros, notícias em primeira mão, 

acelerava a inserção dessas pessoas na cultura predominante em detrimento da cultura local. 

E o que parecia mais grave era que, conforme o autor da matéria, estava ameaçada a 

própria estratificação social e política, assim como o desenvolvimento econômico local, além 

de dificultar a administração pública, ao reduzir o contato mais direto entre governantes e 

governados. A preocupação do autor podia ser traduzida por uma ameaça de caos da 

“sociedade local” e da vida em suas comunidades, o que, em parte, não parecia muito distante 

do que estava acontecendo. Nesse contexto, parecia se cruzarem duas “ordens de lugar”, 

sinalizando para dois modelos diferentes de “lugar praticado”, de modo que a presença de 

experiências sociais vividas a alhures interferia ameaçando desestabilizar a “ordem do lugar” 

em que se vivia. 

Apresentava-se, assim, o desafio da geógrafa em compreender a metrópole na 

atualidade, propondo a diferenciação entre “cidade” e “urbano”, ao conceber o urbano 

enquanto “reprodução da vida em todas as dimensões”
328

, entendendo que se vivia “num 

momento em que a sociedade urbana se constitui a partir da generalização do processo de 

urbanização no mundo”
329

. Nessa perspectiva, o processo de urbanização não se reduzia aos 

limites da cidade, mas era sugerido como proposta para a sociedade mundial como um todo. 
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Para além disso, a aproximação com o distante que os meios de comunicação 

possibilitavam era uma via de mão dupla: abria espaço para a utilização desses recursos como 

meio eficiente ao alcance dos opositores dos projetos elaborados pelas elites locais, ao 

criarem canais para a veiculação de denúncias promovidas pelos defensores e simpatizantes 

de direitos indígenas e do meio ambiente, por exemplo. 

O efeito prático disso aparecia nos discursos políticos locais. Ao participar da 

abertura de um ciclo de debates cujo tema era “O Empresário e a Constituinte”, na Associação 

Comercial de Roraima, o deputado João Fagundes criticava “as entidades que se dizem 

defensoras das causas indígenas por estarem promovendo uma campanha contra a construção 

da Usina Hidrelétrica do Paredão”. Dizia o deputado que “os falsos defensores dos índios, os 

falsos profetas podem acabar com o sonho do Paredão, fornecendo informações também 

falsas ao Banco Mundial, que poderá rever seus empréstimos para a obra e até mesmo 

cancelá-los”. Essas entidades alegavam que a hidrelétrica iria prejudicar os indígenas. Para o 

deputado, essas pessoas continuavam insistindo em transformar Roraima numa nação 

indígena, aumentando as áreas pretendidas para essa finalidade.
330

 

Como se pode perceber, o desenvolvimento dos meios de comunicação permitia um 

acesso rápido e mais direto entre os líderes dos movimentos populares contrários a 

determinados projetos governamentais e os credores estrangeiros de tais projetos, interferindo 

de forma incisiva nos negócios nacionais e internacionais. Ademais, permitia também às 

populações mais carentes de recursos e informações a percepção de outras experiências 

sociais, proporcionando-lhes versões alternativas às verdades produzidas exclusivamente 

pelos discursos dos líderes locais.  

Nesse contexto, os compromissos firmados não se restringiam aos interesses de 

grupos locais ou nacionais. O periódico alternativo da Igreja dava a dimensão ao cobrar o 

governo brasileiro pelo não cumprimento da decisão de retirar os garimpeiros das terras 

indígenas, ao afirmar que: “Mais uma vez, o Governo Sarney mente e engana o povo 

brasileiro, o povo Yanomami e a comunidade internacional!”
331

 Como se percebe, os 

enganados eram os habitantes do planeta, o que mostrava o local em diálogo com o universal, 

proporcionado por um processo intenso de globalização do planeta. 
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Evidências disso podem ser vistas também nas pretensões do próprio periódico ao 

volta a circular ainda no ano de 1986. Conforme o editorial da edição de maio desse mesmo 

ano, quando saía a segunda edição da nova fase, na primeira edição haviam sido impressas 

380 cópias, vendidas principalmente nas Igrejas de Boa Vista e em uma livraria, mas o 

informativo havia chegado a parte do interior: Mucajaí, Caracaraí, Caroebe, São João da 

Baliza, Surumú. E, ainda, que números haviam sido enviados a outros lugares do Brasil e da 

Itália, pois: “Recém-nascido, a sua nova edição o nosso Informativo é agora um jornal 

nacional e internacional.” E acrescentava: “Queremos que as verdadeiras ideias da Igreja de 

Roraima sejam conhecidas rapidamente e por um público mais amplo possível.”
332

 Ainda que, 

em um alcance maior, as pretensões de “Igreja a Caminho” não passassem de desejos, isso 

mostrava, além das facilidades de comunicação, também o desenvolvimento nos meios de 

transporte, facilitando um intercâmbio de ideias, coisas e pessoas em escala nacional e 

internacional. 

Diante do quadro exposto neste tópico, se observa que o próprio desenvolvimento tão 

desejado pela sociedade local, com o qual se imaginava poder caminhar para o novo, para o 

moderno, era também uma forma de se abrir para um novo modelo de sociedade. Tratava-se 

de um caminho sem volta em direção ao processo de globalização mundial, em que tudo que 

era sólido se desmanchava em um mundo complexo, que já não reconhecia os “valores 

locais”, as práticas tradicionais da cidade da beira do rio e, com isso, desconhecia também 

seus “pioneiros”. 

Era, de certa forma, a entrada no país das mil maravilhas, onde se podia sonhar com 

todo o conforto que a inteligência humana podia criar e oferecer, em forma de produtos e 

serviços. Mas, junto a isso, oferecia também novas resistências, que se utilizavam dos 

mesmos meios para se opor ao projeto da sociedade local, de forma que os seus reclames, a 

exemplo das críticas direcionadas à construção da Usina Hidrelétrica do Paredão, conforme 

queixas do deputado João Fagundes na Associação Comercial de Roraima, ganhavam meios 

também eficazes para correr o mundo, levando informações ao alcance de pessoas em países 

distantes que tinham o poder de interferir nos projetos locais, como os dirigentes do Banco 

Mundial. 
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Para além disso, as melhorias nos meios de transporte favoreciam a chegada de 

migrantes com novos hábitos e o consumo de novos produtos, ao passo que os meios de 

comunicação passavam a inundar o cotidiano local com imagens e informações de um mundo 

distante, comunicando o que era útil à sociedade local, mas também expondo-a para o mundo, 

onde críticas às suas ações passavam a ser veiculadas em tempo real. 

As atividades, formas de sobrevivência e vida profissional se multiplicavam, se 

diversificavam e se transformavam em coexistência com as atividades tradicionais. A própria 

pecuária, atividade de apoio e origem das memórias dos pioneiros, passava por 

transformações estruturais na década de 80, uma vez que: 

 

[...] assiste-se a uma mudança substancial na gestão destas 

propriedades. Chegam novos compradores (ricos do sul, políticos e 

comerciantes locais, etc.), enquanto a geração dos velhos fazendeiros 

é substituída por uma mais nova (entre 30 e 40 anos). Estes já pensam 

em termos capitalistas e querem fazer das fazendas algo de produtivo 

e competitivo. A racionalidade capitalista produz novos frutos: cultivo 

das pastagens, tratamento moderno para o gado (com vacinações 

periódicas, melhoramento de currais, etc.), aperfeiçoamento da raça, 

mecanização das fazendas.
333

 

 

Como um sonho que chegava ao fim, da sociedade movimentada pela pecuária 

tradicional só restavam lembranças do que se foi com o tempo, que tudo apaga e tudo 

transforma. Restavam daquela sociedade apenas memórias daqueles que, de algum modo, 

estiveram ligados a ela e vestígios que ainda podiam ser usados em disputas no campo 

simbólico e até se materializar na construção de monumentos em homenagem àqueles que um 

dia movimentaram essas plagas. 

 

2.7 BOA VISTA, IDENTIDADES POLÍTICAS, INSTITUIÇÕES E “PESSOAS COMUNS” 

  

Neste capítulo, a exemplo do primeiro, se continuou observando a ação dos 

memorialistas locais no esforço de construir uma identidade hegemônica dos habitantes da 
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cidade, do ser boa-vistense, do ser roraimense. Entretanto, como foi verificado, apresentaram-

se obstáculos cruzando seus interesses envolvendo indivíduos e instituições locais, nacionais e 

internacionais que, em certa medida, se tornaram intransponíveis. 

Em certos aspectos, houve um enfraquecimento das memórias tradicionais locais, 

que ficaram presas à origem e ao cotidiano da pequena cidade de Boa Vista, espaço onde 

todos os seus moradores se conheciam e faziam pulsar uma quantidade bem menor de 

relações sociais. Entende-se que vários fatores contribuíram para essa perda de vigor: um 

intenso processo migratório, abrindo Boa Vista para novas perspectivas, ao mesmo tempo que 

sufocava os seus moradores antigos, soterrando a velha cidade; a falta de sintonia entre os 

novos moradores com os símbolos e valores da sociedade boa-vistense, uma vez que os 

migrantes não partilhavam as mesmas memórias; os governos enviados de outras unidades da 

federação, insensíveis aos planos almejados pela sua sociedade, alteravam o que se havia 

planejado.  

Para além disso, a valorização dos povos indígenas, assim como as mudanças na 

posição da Igreja Católica e outras instituições que se tornaram sensíveis à defesa dos direitos 

indígenas e à preservação do meio ambiente, ao fortalecer esses movimentos, se tornaram 

obstáculos às pretensões de desenvolvimento das suas elites, em especial no que dizia respeito 

à apropriação da terra e dos recursos naturais. 

No campo da política, pode-se juntar ainda o fato de as lideranças locais terem 

adotado as mesmas práticas das pessoas que eram “enviadas de fora” para governar o 

Território, de forma que, encantadas com os lucros políticos e econômicos que o controle do 

poder podia render, passaram a competir com “os de fora”, e entre si, pelas vantagens que 

podiam tirar dos bens públicos, se subdividindo em facções menores apoiadas em alianças 

que envolviam cada vez mais lideranças recém-chegadas. 

Voltando à ideia de que “Aquele que tem o poder simbólico de dizer e fazer crer 

sobre o mundo tem o controle da vida social e expressa a supremacia conquistada em uma 

relação histórica de forças”
334

, e atentando para as forças políticas em condição de definir 

prioridades na organização e desenvolvimento do Território, observa-se no contexto local das 

últimas décadas do Território três grupos de agentes trabalhando na produção de identidades 
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distintas que competiam por esse privilégio: a identidade nacional, a identidade local ou dos 

“pioneiros” e a identidade indígena em configuração então. 

Observando os relatos percebe-se que, entre os três grupos em ação, os agentes a 

serviço da identidade nacional estiveram sempre no controle das decisões locais. O Território 

Federal de Roraima era apenas um espaço de aplicação de um novo processo colonizatório, 

onde, por mais que a sociedade local reclamasse atenção para o seus planos de ocupação e 

desenvolvimento, os projetos colocados em execução tinham em primeiro lugar o dever de 

atender aos anseios do governo central, fonte de decisões e origem dos recursos. 

Detendo-se a análise nos discursos referentes ao desenvolvimento da Amazônia, se 

percebe que os agentes locais não eram levados em consideração. Sobre o assunto, Getúlio 

Vargas, na posição de presidente da nação, já afirmava que estava “interdita a contemplação, o 

esforço sem finalidade”, e que “a nós, povo jovem, impõe-se a enorme responsabilidade de 

civilizar e povoar milhões de quilômetros quadrados”
335

. Tratava-se, portanto, de povoar, de 

civilizar, ou seja, de domesticar um espaço inculto. Era uma reedição do fardo do homem 

branco, ou dos agentes das regiões mais desenvolvidas do país, encarregados da missão de 

enorme responsabilidade que o país precisava enfrentar: colonizar as últimas fronteiras do 

Estado nacional. 

A mesma condição pode ser estendida aos projetos voltados para as questões 

geopolíticas, para a defesa do território nacional, mais a gosto do regime militar, com slogans 

como “integrar para não entregar” apontando diretamente para a necessidade de atender a 

problemas nacionais, dentro de uma visão colonialista, que chegava a lembrar as disputas por 

essa região travadas entre as metrópoles europeias. 

O local aparecia na função de resolver problemas internos da nação. Pois, diante das 

tensões sociais nordestinas, fruto da estrutura fundiária daquela região, se pensou em fazer “a 

reforma agrária do Nordeste na Amazônia”, traduzida na fala do General Médici como 

“vamos levar os homens sem terra do Nordeste para as terras sem homens da Amazônia”
336

. 

Diante dessas observações, entende-se que se tratava de um novo processo de colonização, em 

que Territórios como Roraima se transformavam em colônia a serviço de sua metrópole. 
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Com isso, a sociedade boa-vistense passava também a sofrer, em certos aspectos, 

impactos de um povo colonizado. Imagina-se que não era exagero pensar assim, pois 

evidência disso podia ser observada nas lembranças locais acerca do primeiro governador do 

Território, que emergia como “duro e ditatorial”, sendo isso justificado como medida “para 

firmar um símbolo do poder político central, numa terra na qual se alegava estar dominada 

pelo banditismo e pela falta de justiça”
337

. 

Dessa forma, em nenhum desses casos havia a ideia de diálogo com os habitantes da 

região. Os projetos tinham um centro de decisão e elaboração que pensava, idealizava e 

enviava seus executores para colocá-los em ação. Os contatos com os “filhos da terra” se 

davam apenas na hora de pô-los em prática, assim como no período colonial. O diálogo com 

os habitantes das colônias se reduzia ao mínimo necessário às condições para a implantação 

dos projetos das metrópoles, imagina-se que não foi outra coisa o que aconteceu no período 

ora em estudo em Roraima. 

São evidências disso também os comentários de Freitas quando faz distinção entre os 

dois projetos, naquilo que chamou do “verdadeiro ponto de divergência político-ideológico”, 

quando separou, de um lado, os agentes do governo central, encarregados da elaboração e 

execução do projeto de desenvolvimento nacional – uma vez que esses agentes, conforme o 

memorialista, “nos enxergam como uma área inóspita, selvagem e obscura quanto ao seu 

desenvolvimento” –, e, do outro lado, contrapondo a visão destes, “nós que aqui vivemos e 

enxergamos o Território como uma região hospitaleira, de grande potencialidade em recursos 

naturais, civilizada, brasileira acima de tudo e ótima para se viver”. De forma que se 

estabelecia “o enorme fosso que separa, no campo das ideias, os que estão na Corte e os que 

estão aqui na província”
338

. 

Provas disso apareciam ainda em forma de preconceito, quando o velho morador de 

Boa Vista reclamava da forma como eram tratados pelas “pessoas de fora”, que lhes 

dispensavam um tratamento semelhante ao que dirigiam aos povos indígenas: 
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[...] muita gente hoje em dia tem aquela coisa negativa que diz que o 

roraimense eles são um pessoal preguiçoso, não gosta de trabalhar viu, 

mas eu acho que é uma coisa muito errada, porque o camarada vivia 

um grande fazendeiro aqui, tinha tudo em casa, não precisava dele 

lutar por outras coisas somente pelo o seu mesmo. E a cidade de Boa 

Vista era uma cidade muito pequena, e a nossa vida naquele tempo, a 

gente vivia quase como uma vida do interior, quase como de índio, 

[...].
339

 

 

Como mostra a citação, semelhante ao que ocorria com os indígenas, os projetos e 

valores específicos dos boa-vistenses não eram centrais nos planos nacionais, mas levados em 

consideração caso contribuíssem para o desenvolvimento daqueles ou naquilo que fosse 

possível atender sem comprometer os projetos do governo central. Era nesse aspecto que se 

compreendia a queixa da sociedade local de que as “pessoas de fora” não conheciam os 

“valores locais”. Assim, da mesma forma que a sociedade local não era capaz de compreender 

a “ordem de lugar” trabalhada pelas lideranças indígenas, também a “ordem de lugar” 

concebida a partir de uma identidade nacional não compreendia os “valores locais” tão caros à 

sua elite tradicional. 

Entende-se que não era possível comparar o impacto sofrido pela sociedade boa-

vistense ao que ocorria com os povos indígenas, uma vez que, no primeiro caso, ele se dava 

na mesma base cultural, já que, apesar das diferenças regionais do país, tudo ficava em um 

mesmo quadro nacional, onde as pessoas vivenciavam as orientações gerais de uma mesma 

identidade. Nesse contexto, o impacto só se mostraria de forma mais incisiva no campo 

político, em que os governadores do Território, enquanto representantes do governo federal, 

davam as diretrizes a serem seguidas, muitas vezes contrariando os interesses locais. 

Nesse contexto, todos os indivíduos, índios e não índios, pretos e brancos, pobres e 

ricos, eram cidadãos e entendidos como gozando dos mesmos direitos enquanto brasileiros, de 

forma que, salvo nesse aspecto, identidade nacional e identidade local se confundiam, o que 

não acontecia em relação a essas e a identidade indígena. Tendo seus traços básicos – língua, 

história, mitos e organização social – originados em culturas diferentes dos valores nacionais, 

a identidade reivindicada pelas lideranças indígenas, então, não estava contemplada nos 

modelos anteriores e, até pelo contrário, os contradizia, uma vez que a forma de cidadania 

conformada até então pela identidade nacional não concebia o convívio com a diferença. 
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Quanto à autonomia de organizarem seus próprios mundos, tanto os moradores de 

Boa Vista como os indígenas se encontravam na mesma condição: ambos, diante do projeto 

nacional, não passavam de “pessoas comuns”. Suas orientações de “ordem de lugar” não 

estavam na pauta das negociações, suas formas de pensar a organização e o desenvolvimento 

do lugar não eram levadas em conta na hora de pensar o projeto nacional, salvo no que o local 

podia oferecer a esse. 

Desse modo, a postura entre as forças políticas locais na hora de pôr em prática os 

projetos nacionais se dava em forma de favores, aparecendo nesses momentos os mecanismos 

de cooptação das forças políticas locais pelos executores dos projetos nacionais, muitas vezes 

com ocupação de cargos nos quadros de governo, substituindo as quinquilharias distribuídas 

aos indígenas em outros momentos da história. Dessa forma, a identidade local, ou seja, a 

identidade dos “pioneiros”, precisava se adequar às ideias e práticas estabelecidas pela 

identidade nacional. 

No que diz respeito à relação entre a identidade roraimense e a identidade agora 

reivindicada com força pelas lideranças indígenas, havia pontos de confronto que implicavam 

bases cruciais tanto para uma como para a outra. Entre esses pontos estava o espaço a ser 

ocupado com suas “ordens de lugar”, ou seja, a própria relação com a terra, visto que cada um 

tinha o seu modelo próprio, que também pressupunha relações de trabalho diferentes. De 

forma que havia pontos em que o exercício de uma dessas “ordens de lugar” era incompatível 

com o exercício da outra, uma era a negação da outra, não havia condição de uma fusão entre 

elas. Obviamente que isso não impedia o convívio entre ambas, mas cada uma tendo o seu 

território muito bem demarcado. 

Procurando se distanciar dos trabalhos que se voltavam mais especificamente para as 

funções positivas das memórias coletivas, e também mostrar o que estava no centro de 

atenção de suas pesquisas, relatava Pollak que: 

 

[...] essa abordagem irá se interessar portanto pelos processos e atores 

que intervêm no trabalho de constituição e de formalização das 

memórias. Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados 

e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 

subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e 
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dominadas, se opõem à "memória oficial", no caso a memória 

nacional.
340

 

 

Aparentemente silenciadas, na perspectiva desse autor, “[...] essas memórias 

subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase 

imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. A 

memória entra em disputa”
341

. 

Tomando as memórias indígenas enquanto “memórias subterrâneas”, imagina-se que 

foi isso que aconteceu com as memórias dos povos indígenas de Roraima a partir da década 

de 1970: o que parecia silenciado por séculos de colonização no Brasil, nas últimas décadas 

do século XX, aflorou com força, fazendo se repensar não só a identidade de “pioneiros” 

locais, mas a identidade nacional que remontava às ideias iluministas, forjada nos 

movimentos franceses do século XIX, revelando que em nível local esta se sobrepunha aos 

indígenas e outros grupos que ficavam na condição de marginalizados. 

Levando em consideração os valores culturais, se a identidade trabalhada pelos 

membros das famílias tradicionais tirava proveito das realizações promovidas pelos projetos 

do governo federal – uma vez que, mesmo esses não representando todos os seus anseios, 

ganhavam com o desenvolvimento da região e, se não tinham a cidade que sonhavam, viam 

surgir uma melhor e mais moderna; se os assentamentos em colônias agrícolas não eram no 

formato desejado, lucravam com muitos assentamentos que foram sendo instalados –, à 

identidade indígena não era dada essa condição, pois a própria “ordem de lugar” em que as 

coisas iam se organizando apagava seus valores tradicionais. 

Para os indígenas restavam duas opções: ou aderiam ao sistema abrindo mão de seus 

traços culturais e se perderiam na multidão, ou reagiam ao sistema que se implantava, 

impondo sua presença enquanto sujeitos de vontade nas decisões referentes à organização 

social do Território, forçando o reconhecimento de seus valores culturais e da importância de 

seus costumes e tradições na defesa de sua integridade enquanto grupo. Ao optarem pela 

defesa de seus direitos enquanto grupo específico, os indígenas colocaram no centro das 

disputas fatores que eram fundamentais para a organização das identidades local e nacional: a 
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terra e a relação de trabalho. Isso porque para eles a terra era um bem coletivo, e a relação de 

trabalho não se dava na base de um contrato entre indivíduos, mas se tratava de uma atividade 

também coletiva, organizada pela comunidade. Modelo que contrariava a organização social 

naquelas outras bases e colocava em disputa o espaço geográfico, com as comunidades 

indígenas defendendo seus territórios tradicionais e os não indígenas, o avanço sobre esses 

mesmos territórios. 

Quando se observam as instituições, se percebe que até 1970 elas trabalhavam em 

uma mesma sintonia de enquadramento de memória, tocadas pelo modelo de sociedade 

nacional, capitalista, moderna, tendo como agente central o homem civilizado, cuja referência 

era encontrada no europeu branco, católico e capitalista. Ao atuar tendo por base essas 

referências, todas as instituições locais trabalhavam em uma mesma perspectiva, na busca do 

desenvolvimento e do progresso tendo como fundamento uma racionalidade de origem 

iluminista, que prometia alimento para todas as fomes e remédio para todas as doenças. No 

esforço de se guiar por esse mesmo caminho, governos, Igrejas, polícias e outras instituições 

podiam divergir dos métodos de execução de seus projetos, mas não do norte a ser seguido. 

Este, como já afirmava Magalhães, estava muito bem traçado, tinha como referência a política 

virtuosa de Nóbrega, de Anchieta, de Vieira e de Rondon, cuja filosofia “era trazer os 

silvícolas à Civilização, para que eles desfrutassem das conquistas da Ciência”. 

Entretanto, a partir dos movimentos iniciados na década de 1960, a sociedade 

mundial passava a mostrar evidências de outras inquietações, abrindo espaço para ideias 

contraditórias que apontavam na direção de que “tudo que era sólido se desmanchava no ar”. 

Instituições como a Igreja Católica, que parecia tão bem assentada em suas bases tradicionais, 

passavam a sinalizar que estas não eram tão sedimentadas assim. Associações de pessoas que 

se pensava já não existir, como os indígenas, surgiam das sombras do processo colonial e 

passavam a exigir dos portadores da racionalidade ocidental uma nova razão de se portar. 

Com isso, o próprio governo federal, dentro de novo diálogo mundial, alterava a 

forma de se comportar. Entre as instituições abrigadas em seus quadros, a FUNAI, criticada 

pelo fato de ser facilitadora do avanço da sociedade não indígena sobre as terras indígenas, 

ganhava mais uma atividade e passava a defender a demarcação desses territórios, e a própria 

polícia, sempre tão a serviço das autoridades, diante de um mundo que passava a fiscalizar 

mais de perto suas ações, em especial aquelas relativas às comunidades indígenas, era forçada 

a mudar de comportamento, ou agir com mais discrição. 
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Evidências dessas mudanças podem ser observadas no informativo “Igreja a 

Caminho”, que, ao fazer suas críticas, relatava que, no período anterior ao governo Getúlio 

Cruz (1985-1987), a estratégia dos governos era silenciar as reivindicações dos indígenas e 

das pessoas “pobres” do Território: 

 

Demarcação de terras indígenas, exploração de indígenas e peões, 

esbulho de terras por parte de fazendeiros, abuso dos organismos 

policiais contra indígenas e cidadãos, espancamento de “pobres” nas 

delegacias de polícia, etc. eram assuntos proibidos na imprensa e na 

TV de Roraima. As poucas vezes que foram levantados no programa 

de TV “CRISTIANISMO” a fita era apreendida pelos organismos 

policiais.
342

 

 

A citação demonstra que as principais instituições públicas, policiais, empresariais e 

a imprensa, por exemplo, formavam até então um mesmo conjunto no controle da população. 

Nesse contexto, os meios de comunicação, longe de dar voz aos sem voz, se constituíam em 

porta-vozes da elite local, e não em “quarto poder”, mas voz do próprio poder constituído. As 

instituições oficiais estavam nas mãos de uma minoria, que, ao representá-las, o faziam em 

benefício próprio. 

Voltando à compreensão de que “Toda identidade tem, à sua „margem‟, um excesso, 

algo mais [...] toda identidade tem a necessidade daquilo que lhe „falta‟ – mesmo que esse 

outro que lhe falta seja um outro silenciado e inarticulado”
343

, observa-se que as memórias 

que se tentava fechar em um conjunto na elaboração da identidade local tinham à sua margem 

os funcionários públicos, que se consideravam perseguidos pelos governos nas entrevistas 

relatadas, assim como os entrevistados que se autoexcluíam pelas próprias condições pessoais, 

com poucos recursos materiais e baixo grau de instrução, os migrantes sem recursos. Assim 

como os povos indígenas, esses segmentos sociais revelavam o que escapava àquela 

identidade, uma vez que eram parte e excesso ao mesmo tempo. 

Quando se pensa em aspectos que caracterizavam uma “pessoa comum” enquanto 

tal, se percebe que entre eles estava a condição de sujeito vinculado a interesses de outros, o 

que o colocava como parte de um contexto sobre o qual conscientemente não exercia nenhum 
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poder, uma vez que essa ou era uma condição natural ou da competência de outros indivíduos 

do seu grupo de pertencimento. 

Nesse sentido, o exercício de vontade e sinal de inteligência da “pessoa comum” 

pareciam ser aplicados mais especificamente em “táticas” para driblar as “estratégias”
344

 

montadas pelo outro na sua luta pala sobrevivência no meio em que estava inserido. Nessa 

situação podem-se pensar os funcionários públicos das entrevistas, assim como os que se 

autoexcluíam socialmente. Como exemplo dessa condição, a sugestão do senhor Antônio 

Ferreira da Silva para o servidor público que desejasse votar na oposição: vestir a camisa e 

colocar o chapéu do candidato da situação, mas votar contra. 

No campo das relações de poder estabelecidas em Boa Vista, as entrevistas de velhos 

moradores da cidade, como se viu, apontavam para três formas diferentes de recepção da 

identidade local. Havia os que se identificavam com as ideias trabalhadas pelos 

memorialistas, partilhando essas memórias, dando-lhes estímulos com sua imaginação e 

contribuindo para revelar o sentido e os valores da sociedade local, já que se percebiam como 

parte e centro da identidade de ser boa-vistense, de ser roraimense. Em oposição a esse grupo 

estavam os funcionários públicos e aqueles que se autoexcluíam dessas relações. Nesse 

conjunto se encontravam os indivíduos que mais sofriam as consequências da identidade 

hegemônica e que menos se compreendiam enquanto sujeitos de vontade nas decisões que 

movimentavam esse projeto de enquadramento social, do qual eram estimulados a participar. 

Isso não impedia a aparente fusão entre os indivíduos desses grupos, igualando-os 

enquanto partes de um mesmo conjunto social, e tornando difícil uma percepção de condições 

diferenciadas, salvo quando ocupando posições contrastantes, como patrão e empregado. Em 

contextos políticos bem pontuais, pessoas consideradas da elite e “pessoas comuns” podiam 

ser apresentadas ocupando condições de igualdade, como na criação da Cooperativa Mista de 

Extração Mineral e Agropecuária de Roraima em agosto de 1986, em que a: 

 

[...] solenidade contou com a presença do presidente da 

CODESAIMA, Salomão Cruz, do secretário de Agricultura, José 

Liberato da Silva e do presidente da União dos Sindicatos e 

Garimpeiros da Amazônia Legal e Superintendente geral da AFGR, 

José Altino Machado além do técnico em cooperativismo da 
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Secretaria Nacional de Cooperativismo, João Baptista de Almeida 

Silva.
345

 

 

Para os fomentadores do projeto, a partir de então a “classe garimpeira” de Roraima, 

categoria que remetia às camadas mais pobres da população, teria a sua categoria fortalecida, 

e respeitada. Entretanto, pelo próprio nome da associação – Cooperativa Mista de Extração 

Mineral e Agropecuária de Roraima –, se imagina que os pecuaristas e os donos de 

maquinários de garimpo eram as pessoas mais fortalecidas nessa associação. A multidão de 

garimpeiros que compunha o conjunto maior dessa categoria entrava mais com o valor que o 

número de indivíduos representava para o fortalecimento e legalização da sociedade, que no 

fundo iria defender muito mais os interesses dos primeiros, que tinham suas pretensões 

ameaçadas pelos defensores dos movimentos indígena e ecológico, movimentos que 

contavam com simpatizantes no Brasil e em diversas partes do mundo. 

Observando a matéria supracitada, se percebe um silêncio em relação aos 

pecuaristas. Não foi dada ênfase a esse grupo, quando se sabe que era um dos principais 

interessados na associação com os outros grupos, na sua luta contra a reforma agrária, que em 

Roraima estava relacionada às terras indígenas. 

Nessa perspectiva, as “pessoas comuns” surgiam como sujeitos mais por força de 

interesses do outro. Isso não implica dizer que elas também não estivessem movidas por 

interesses próprios, mas entende-se que estes ficavam em segundo plano diante de forças 

maiores, que lhes retiravam a autonomia e autossuficiência na condução dos seus destinos. 

Nessa configuração, já entravam diminuídos enquanto sujeitos de vontade. 

Observando os jornais com mais cautela, nota-se que os empresários apareciam 

como parceiros do governo, ou seja, na posição de pessoas que trabalhavam em prol dos 

mesmos objetivos, como uma equipe autora de um mesmo projeto de desenvolvimento da 

região. Mas, quando o jornal se reportava aos trabalhadores, fossem eles funcionários 

públicos ou camponeses, o governo era apresentado como um protetor, como um pai, alguém 

a quem aqueles deviam agradecer pelo esforço em desenvolver seus benefícios. Entretanto, 

nos discursos a condição entre empresários, trabalhadores e operários era de igualdade: 
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Muito embora sejamos empresários da comunicação somos 

trabalhadores e operários como você, companheiro ou companheira, 

que neste primeiro de maio comemorou o seu dia maior. Este ano não 

houve festa, nem brindes e tampouco a demagogia de “desejar sucesso 

a você”, mas houve a notícia do seu seguro desemprego, que irá ajudá-

lo numa situação de emergência, à qual todos estamos sujeitos.
346

 

 

Na condição de trabalhador, deixando fora a ação do trabalho e o que se lucrava com 

este, os indivíduos dos grupos sociais a que fazia referência a matéria jornalística poderiam 

ser pensados como iguais, e o discurso pode ser considerado verdadeiro. Já na condição de 

operário a coisa era mais complicada, e a afirmação soava muito mais encobrindo a diferença, 

no esforço de fazê-la subsumir. Como se pode perceber, não se tratava do “nosso seguro 

desemprego”, mas do “seu seguro desemprego”, benefício ao trabalhador criado no Brasil 

naquele ano de 1986, pouco mais de dois meses antes da publicação dessa mensagem.  

A igualdade não chegava apenas pela condição de trabalhador, mas também “Por 

sermos iguais na luta por um Roraima melhor e uma vida mais digna para nossos filhos [...]”. 

Aqui a igualdade surgia num cenário de país na luta por um Roraima melhor, no compromisso 

pelo futuro. Apesar de em parte se tratar de verdade, na sua totalidade contribuía também para 

esconder a diferença das diversas condições de país existentes no extrato social local. 

Fora da cidade a vida também se diversificava, vivia-se o limiar de um “[...] 

momento em que a sociedade urbana se constitui a partir da generalização do processo de 

urbanização no mundo”
347

. Vê-se como sinal disso a mudança de proprietários das fazendas 

de gado da região que começava a se efetuar, o que implicava novos métodos de administrar 

essas propriedades, passando de uma criação extensiva a uma intensiva, com maior cuidado 

com o rebanho e com o pasto. Alteravam-se os padrões tradicionais não só na relação com a 

terra, mas nas relações de trabalho, estabelecendo-se o pagamento assalariado e extinguindo-

se totalmente o sistema de “quarta”, em que os capatazes recebiam um quarto dos bezerros 

criados. Somando-se a isso, as melhorias nos transportes e a globalização das comunicações 

abriam espaço para novas práticas cotidianas, alterando formas de trajar, de falar, mudando 
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costumes e impondo novos ritmos ao corpo na cidade e no campo, o que tornava o mundo 

cada vez menor, conforme observação de Eric J. Hobsbawm.
348

 

No que diz respeito especificamente ao índio, para os memorialistas locais os nativos 

já haviam sido incorporados ao conjunto da sociedade da região do rio Branco; diferenciá-los 

seria um “erro de interpretação”, uma vez que o problema “É que se confunde o índio 

autêntico com o brasileiro comum, descendente de índio, mas que não guarda as 

tradições dos seus ancestrais e, por isso mesmo, esqueceu ou simplesmente não conheceu 

os antigos hábitos e costumes”. Argumentava-se que era grande o número desse tipo de 

indivíduo no Território, cuja diferença em relação ao índio “autêntico” estava no fato de que 

muitos indivíduos desses povos “[...] sabem ler e escrever Português, são reservistas do 

Exército, eleitores, totalmente aculturados e, assim, brasileiros em uso e gozo de seus direitos 

civis”
349

. Dessa forma, a identidade do ser roraimense se confundia com a identidade 

nacional. Ser roraimense era ser brasileiro. 

Destarte, ao adquirir as condições supracitadas, o indivíduo saía da posição de sujeito 

situado na origem ou no ponto de partida da história da sociedade “civilizada” para a posição 

de membro legítimo dessa sociedade. Compreendido enquanto processo de assimilação, para 

o enquadramento do indígena na identidade roraimense, ou boa-vistense, este precisava perder 

sua condição de indígena, ou seja, os traços culturas de origem, para, a partir daí, ser 

integrado na cultura regional. 

Nessa perspectiva, eram apresentados alguns avanços mostrando bom desempenho 

do indígena nesse processo de integração. Reconhecia-se “o grande papel dos índios no 

desenvolvimento da nossa pecuária [...]”, o que advinha do fato de que: 

 

Os caboclos demonstraram sua aptidão como bons montadores de 

cavalo, vaqueiros e boiadeiros, tendo alguns servidos durante muitos 

anos, como vaqueiros, de uma mesma fazenda. Obedientes, pacíficos 

e trabalhadores, esses indígenas desmentem as estórias criadas que 

dizem ser o índio roraimense preguiçoso e indolente.
350
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Como se pode observar, o bom desempenho dos indígenas nessas atividades os 

habilitava nessas tarefas e os inseria na identidade do outro, o que se dava menos pelo 

exercício da atividade em si e mais pelo contexto social com que passava a conviver. Isso os 

tornava corpos dóceis na forma de ser do outro, em nada elevando o seu estímulo enquanto 

pessoa indígena, mas contribuindo para o desenvolvimento da história do outro. 

Compreendendo que fortalecer as atividades da sociedade não indígena com o seu 

trabalho era trabalhar contra seu próprio povo, as lideranças indígenas passaram a atuar como 

sujeitos de vontade em busca de autonomia política e do direito de pensar seus próprios 

destinos, dando origem ao movimento indígena em Roraima. 

Para se integrar satisfatoriamente ao projeto social dos regionais, o indígena 

precisava se adaptar ao exercício de determinadas atividades que o credenciariam para esse 

ingresso, como se transformar em vaqueiro ou colono, por exemplo. Tarefa que a própria 

FUNAI se propunha a realizar em 1973, ao esboçar em nota o desejo de instalar agrovilas 

para grupos tribais que, conforme a nota, já se encontravam integrados à sociedade nacional. 

Em seu projeto, cada família receberia um lote de 50 hectares, chegando a prever o presidente 

do órgão, General Oscar Jerônimo Bandeira de Mello, que em caso de sucesso a experiência 

seria estendida a outras partes do país.
351

 

Nessa condição, no dia 16 de junho de 1977, Ricardo Aleixo, filho de um cacique 

wapixana, recebia o título de propriedade de terras das mãos de Quant de Oliveira, Ministro 

do Interior, a pedido de Lourenço Vieira da Silva, Presidente do INCRA. Ao se tornar 

legítimo proprietário de terra, Ricardo Aleixo assumia outra relação com esta, o que lhe 

permitiu a façanha de passar à história do não indígena como primeiro índio brasileiro a 

receber título de proprietário de terras, com direito a foto estampada no jornal e repercussão 

na grande imprensa nacional. Estimulado por esse fato, o Presidente do INCRA informou que: 

“O Instituto pretende intensificar o cumprimento efetivo da Lei 6001 do Estatuto do Índio que 

estabelece em seu artigo 33 a regularização de terras até 50 hectares que forem ocupadas por 

índios, durante um período de dez anos consecutivos.”
352

 

Entretanto, isso corria na contramão do movimento indígena que passava a se 

organizar no Território, ganhando cada vez mais força. Em tal movimento esses povos 

retomavam com entusiasmo os seus traços culturais e recorriam às suas histórias, mitos e 
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línguas para forçar o reconhecimento do direito de exercitarem sua própria “ordem de lugar”, 

na qual não havia espaço para o modelo de distribuição de terras apresentado pela proposta 

supracitada, a relação com a terra era outra. Estava aberto o impasse, pois para a identidade 

indígena a terra era um bem coletivo, ao passo que para a identidade roraimense, era 

propriedade privada, exigindo registro com um papel escrito e assinado por uma autoridade. 

É atento a impasses dessa natureza, abertos no limiar do século XXI, que o próximo 

capítulo procurará ressaltar as alterações no comportamento de “pessoas comuns”, 

observando o impacto que isso provocava e/ou implicava no comportamento de instituições 

como Igreja, família e escola. Voltado mais especificamente para os povos indígenas de 

Roraima, abarcará o esforço de indígenas, mulheres e negros em suas lutas para se manter 

enquanto grupos diferenciados e com algum grau de autonomia para se pensarem enquanto 

indivíduos em um convívio social com respeito às suas formas específicas de se organizarem 

e de se comportarem. 
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CAPÍTULO III – BOA VISTA: INSTITUIÇÕES, MINORIAS SOCIAIS E 

DESLOCAMENTOS NAS RELAÇÕES DE PODER 

 

Enfrentando o desafio de recuperar outras versões do passado, a 

produção historiográfica focalizou inicialmente a experiência de 

sujeitos históricos de diferentes etnias, classes, gerações e gêneros: 

setores populares, grupos étnicos marginais, camponeses, operários, 

boêmios, entre outros. 

Maria Izilda Santos de Matos 

 

Até a década de 1960, a historiografia brasileira apresentava o “descobridor do país” 

e os “heróis libertadores de sua população” como exemplos de vida a serem seguidos ou pelo 

menos respeitados e guardados na memória por todos os habitantes do país. De uma forma ou 

de outra, isso era parte de uma história oficial que pertencia a todos os brasileiros, ensinada às 

crianças e jovens de toda a nação, em todas as escolas do ensino regular. Entretanto, no final 

do século XX, esse modelo de história passou a ser questionado, afrodescendentes e indígenas 

já não se reconheciam na história de Cabral e desconfiavam dos gestos nobres e liberadores 

dos heróis “brancos” nacionais. 

Ficava a interrogação: o que alterou ou o que se colocou entre um período e o outro 

para que essa mudança acontecesse? As inquietações a que esse capítulo está preso podem ser 

traduzidas nas seguintes indagações: que posição as “pessoas comuns” ocupavam no contexto 

de uma sociedade tradicional como a roraimense? O que tem mudado nessa sociedade naquilo 

que diz respeito às relações de poder? Que implicação a aceleração no processo de 

globalização e a complexidade que os meios de comunicação ganharam nas últimas décadas 

do século XX tiveram nas relações de poder locais? Buscando muito mais contextualizar as 

ações de determinados grupos sociais do que responder a essas perguntas complexas, procura-

se mostrar no processo social vivido na cidade de Boa Vista a emergência de novos discursos 

apontando para novos projetos de vida, para novos desejos e ações que passaram a conviver 

nas relações de poder na cidade. 

Pela década de 1980 era observado que as memórias já não existiam mais: “Fala-se 

tanto de memória porque ela não existe mais”, havia apenas lugares de memória
353

. Essas 

afirmações pareciam muito pertinentes quando se tinha no centro das atenções instituições 
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como a Igreja Católica, a família e a escola, pensadas não só enquanto lugares de memória, 

mas principalmente como lugares de produção de memórias. No processo de pulverização das 

identidades que se vivia, até mesmo as instituições mais tradicionais já não pareciam tão 

sólidas. 

No contexto político de Roraima, nas décadas de 1970 e 1980, “Questões cruciais 

como a da posse e propriedade da terra, não são resolvidas [...]”, o que colocava o processo de 

desenvolvimento idealizado pelas elites boa-vistenses, constituídas mais especificamente por 

pecuaristas e comerciantes, “[...] em choque com comunidades indígenas, lideranças 

camponesas e religiosas e instituições ligadas à ecologia”
354

. 

Se por um lado as forças políticas e econômicas locais configuravam uma elite 

bastante heterogênea, composta de pessoas de origens e atividades diversas, dirigidas por um 

processo de ocupação do Território, cujo objetivo principal, ao que parecia, era se fixar na 

região apropriando-se de terras e explorando os recursos naturais, por outro lado, era 

observado em novembro de 1986 que “Nos últimos anos nas duas Américas nasceram 

inúmeras organizações civis e religiosas, associações humanitárias e políticas. Elas formam 

lobbies para pressionar os governos a defender o meio-ambiente e os povos nativos”
355

. 

Nesse contexto, a novidade parecia residir no trabalho que essas organizações 

passaram a realizar de forma mais sistematizada, apresentando inovação tanto na metodologia 

como na fundamentação do trabalho efetuado a partir de então. Uma evidência disso aparecia 

no otimismo dos seus agentes, pois: 

 

As denúncias feitas com informações precisas, documentadas e com 

demandas concretas já têm conseguido resultados parciais em forma 

de recomendações aos governos que pedem financiamentos para o 

desenvolvimento da Amazônia, e em forma de votos de diretores de 

BANCOS NORTE-AMERICANOS contra a concessão de 

financiamento para projetos energéticos sem garantia de proteção 

ambiental e de consideração para com os direitos dos povos nativos.
356
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Dessa forma, se por um lado velhos e novos atores se uniam na constituição da elite 

local, ávida pelo domínio de terras e recursos naturais, se colocando como os responsáveis 

pelo desenvolvimento da região, por outro, a resistência maior aos seus empreendimentos 

parecia surgir alimentada pela defesa dos direitos de “pessoas comuns” e, se pode imaginar, 

um tanto “domesticadas”, ou afeitas à presença dos “donos do poder”. As reivindicações que 

tenderam a causar mais transtorno nas relações de poder até então instituídas se expressaram 

em favor de indivíduos do convívio diário e, portanto, pertencentes aos grupos mais íntimos, 

como a família, a escola, o trabalho, a religião e, em Roraima, predominaram os grupos 

étnicos, já bastante conhecidos de todos e habituados aos trabalhos menos qualificados, a 

exemplo das atividades domésticas. 

Processava-se certo deslocamento nas relações de poder, na década de 1980, sem 

abandonar as “grandes instituições”: governos, estados, sindicatos, partidos etc. O quadro 

político se abria, sendo alcançado por projetos das “pessoas comuns”. 

 

Nessa trajetória foi marcante a descoberta do político no âmbito do 

cotidiano, o que levou a um questionamento sobre as transformações 

da sociedade, o funcionamento da família, o papel da disciplina e das 

mulheres, o significado dos fatos, corpos, gestos e sensibilidades. À 

ampliação das esferas do político também se incorpora a visão do 

relativismo pós-moderno, que praticamente destrói a distinção entre 

central e periférico na História, contribuindo para o desaparecimento 

progressivo do acontecimento histórico – “do fato” – como foco 

central de análise.
357

 

 

Nesses deslocamentos, interessam as relações cotidianas, pois permitem adentrar as 

práticas institucionais da Igreja, da família e da escola, levando o embate para a dimensão da 

comunidade, da rua e do lar, onde se encontram posicionados os indivíduos, o que permite 

confrontar uma velha com uma nova “ordem de lugar”
358

. Foi afirmado “[...] que só temos 

capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista de um ou mais grupos e 

de  nos situar novamente em uma ou mais correntes do pensamento coletivo”
359

. Apesar de a 
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memória individual não se confundir com a memória coletiva, a memória do indivíduo 

depende de seu relacionamento com os grupos sociais: família, escola, igreja, trabalho, enfim, 

com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. Por sua vez, 

a memória coletiva envolve as memórias individuais, embora também não se confunda com 

elas.
360

 Entretanto, isso revela uma forte relação entre ambas e mostra que as identidades 

coletivas são produzidas nessa interação. 

Dessa forma, ao se buscar neste capítulo os deslocamentos nas práticas institucionais, 

se imagina que essas alterações produziam novas memórias e, consequentemente, novas 

identidades sociais, ou seja, novas “ordens de lugar”. 

O processo de politização do cotidiano revelou um contexto plural, mostrando 

problemas sociais que até então haviam sido tolerados. Situações vivenciadas e aceitas ao 

longo da história passaram a produzir desconforto em seu interior, levando à ação novos 

atores políticos, fundamentados em novas bases de luta. O próprio direito indígena para as 

famílias tradicionais boa-vistenses soava estranho diante de velhas relações de exploração não 

só dos povos indígenas, mas de todos os recursos oferecidos pela natureza, que passavam a 

ser proibidos ou controlados. Cabe voltar mais uma vez a Irene Thuryn (ver segundo capítulo) 

quando dizia: “A gente brincava com preto, branco, caboclo, tudo era para nós uma coisa só 

[...]. Hoje em dia a gente não sabe mais o que se faz.”
361

  

Dessa forma, pensar mudanças na sociedade boa-vistense na década de 1980 faz 

lembrar Pierre Nora ao se referir ao fim do processo colonial que, conforme ele, conduziu ao 

despertar de um sono etnológico todas as etnias, grupos, famílias que até então tinham forte 

“bagagem” de memória e fraca “bagagem” de história, ou fim das sociedades-memória com 

todas as coisas “que asseguravam a conservação e a transmissão dos valores, igreja ou escola, 

família ou Estado”
362

. 
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3.1 CONSTITUINTE, ECOLOGIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Voltando às indagações colocadas no início deste capítulo e procurando 

contextualizar as forças que atuavam frequentemente no interior dos grupos, das instituições 

sociais e entre elas, incluindo as próprias relações entre os indivíduos, entende-se, em 

primeiro lugar, que cada período da História carrega consigo suas próprias preocupações e 

inquietações, que a alimentam e lhe dão sentido. Pensando assim, na década de 1980, na 

cidade de Boa Vista, ideias e problemas nacionais e universais, muitos emergentes e tocados 

pelo processo de globalização, se apresentavam no contexto social local interferindo nas 

discussões e formas de conceber as coisas e, abrindo espaço para novas percepções e visões 

de mundo, apontavam para deslocamento das memórias tradicionais. 

Nesse período, entre os principais assuntos colocados em pauta no calor das 

discursões em torno da abertura política e da elaboração e promulgação da nova constituição, 

ganhavam expressão os mais variados problemas envolvendo sociedade, economia, política, 

ecologia, se destacando os problemas ambientais, uma vez que o Território de Roraima se 

situa na Amazônia. Discutiam-se temáticas como a reforma agrária, e os direitos humanos se 

colocavam na linha de frente. 

Nessa perspectiva, as discussões em torno da constituinte envolviam os mais 

diferentes segmentos sociais, em especial as pessoas mais pobres e discriminadas eram 

apresentadas jogando para o conjunto da sociedade responsabilidades que, até então, haviam 

ficado à margem dos problemas sociais, encobertos pela força das identidades tradicionais. 

Neste sentido, se reclamava que: 

 

Até hoje, nenhuma das constituições incluiu o direito a um 

atendimento específico à criança de 0 à 6 anos. Em decorrência disso, 

tem predominado no Brasil uma política assistencialista e não 

educacional para esta faixa etária. 

Porém o direito à creche vem sendo amplamente debatido nos últimos 

anos e há proposta de que cuidados com a criança pequena sejam 

compartilhados entre a família, a sociedade e o Estado. Reivindica-se 

um serviço educacional, em tempo integral, para os filhos das famílias 

brasileiras, cabendo ao Estado e a sociedade a obrigação de oferecer 

este atendimento, assim como às famílias a opção de usá-lo. 
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Essa proposta é uma contribuição ao processo de democratização do 

País, na medida em que define a questão da socialização das novas 

gerações como um encargo da sociedade e não apenas da mulher. 

Ao formular-se o direto às creches no local de trabalho e moradia 

como extensão do direito universal à educação do cidadão criança de 

0 à 6 anos, visa-se não apenas a figura da mulher-mãe ou da criança. 

O objeto de tal direito é a coletividade, numa perspectiva 

verdadeiramente democrática.
363

 

 

Portanto, novos direitos eram reivindicados na Constituição Brasileira e criticava-se 

o modelo político e educacional, lutava-se por creches para as crianças e por uma educação 

em tempo integral, além de espaço legal para a atuação de novos sujeitos sociais, levando à 

sua emersão no campo dos direitos constitucionais. Conforme o texto, não se tratava de uma 

crítica infundada, mas de uma proposta em favor da democratização do país, uma vez que 

tinha como discussão o processo de socialização de novas gerações. Com isso, jogava para a 

coletividade a tarefa de cuidar das crianças, obrigação que a sociedade rigidamente 

hierarquizada e tradicional havia deixado a cargo da mulher-mãe e que, conforme esses 

argumentos, devia ser compartilhada entre família, sociedade e o Estado. Configurava-se 

outra “ordem de lugar” para a família, em q ue a luta da mulher para obter cidadania plena 

colocava em pauta os direitos de outro grupo: da criança, que até então havia ficado, mais 

especificamente, sob sua responsabilidade. 

Na mesma direção, o editorial de “Igreja a Caminho” de março de 1987 começava 

lembrando que a democracia era um regime de convivência, e não de exclusão, colocando a 

liberdade como meio de chegar à ordem. O jornal mostrava-se impressionado com o fato de 

os adultos compreenderem muito pouco as crianças, e mesmo os pais não compreendiam seus 

filhos, sugerindo que nada devia ser escondido das crianças com pretexto de que são pequenas 

para entender. Acrescentava que: 

 

Fortalecer a democracia, resolver o problema da criança abandonada. 

Eis alguns dos maiores desafios que os brasileiros têm que enfrentar 

neste ano. Uma boa constituição que seja ao serviço do povo é um 

instrumento de fortalecimento democrático. Uma educação válida para 

as crianças, isto é, que ensine o valor da liberdade e da justiça, é um 

instrumento para garantir um futuro de democracia ao nosso país.
364
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Mais uma vez, cuidar das crianças aparecia como uma responsabilidade e um desafio 

para os brasileiros, e não apenas para os pais e os governantes. E se reivindicava uma 

educação que ensinasse o valor da liberdade e da justiça como forma de fortalecer a 

democracia. Entende-se que não se tratava de um cidadão para o gozo da cidadania em seu 

estado nacional, mas para o fortalecimento da democracia (Séc. XIX). Tomado assim, 

imagina-se que a criança devia ser tratada desde pequena como sujeito de “vontade”
365

 na 

construção de um cidadão autônomo. 

Como se observa, fortalecer a democracia implicava uma nova relação entre adultos 

e criança. Nesse sentido, o que estava sendo deslocado nas relações de poder era a posição de 

criança, entretanto, isso vinha em detrimento de outras posições: de pai, de mãe, de adulto, 

que nessa relação perderiam em autoridade diante da criança, caso efetuada a mudança. 

A coluna “Mulher/Mulher”, publicada em 19 de setembro de 1986, relacionava os 

dez mandamentos da mulher na Constituinte. Entre os pontos destacados estavam: a igualdade 

de direitos entre homens e mulheres; o pagamento igual para mesmo trabalho; a igualdade de 

tratamento para homens e mulheres em todos os órgãos governamentais, sob pena de punições 

para os infratores; a criação de mecanismos para punir as ofensas contra a dignidade da 

mulher; o amparo legal e garantias à trabalhadora doméstica; desligar o conceito de família 

àquele ligado ao casamento; a garantia de maternidade sem a perda de cargo ou emprego; 

assegurar à mulher o direito de optar ou não pela maternidade, ficando o Estado no dever de 

protegê-la e ampará-la; a legitimação da profissão de trabalhadora rural.
366

 

Aqui a identidade se estabelecia na relação de gênero. Nessa situação, a mulher se 

revelava na diferença em comparação ao homem, acarretando alterações nas relações 

familiares, trabalhistas e sociais. Ao solicitar a desvinculação entre o conceito de família e o 

de casamento, se propõe um deslocamento na instituição família que se imagina caro para a 

organização social enquadrada pelas identidades tradicionais. 

Atentando para essas reivindicações, percebe-se que, se atendidas, a família de então 

ganharia nova configuração e, consequentemente, a sociedade uma nova “ordem de lugar”. 

Hoje, se observa que a sociedade deu alguns passos no sentido de garantir esses direitos. 

Mesmo ainda havendo muito por se avançar nesse campo, entende-se que isso mostra 
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deslocamento em favor das condições de vida de pessoas até então silenciadas nas relações de 

poder. 

A luta das mulheres as aproximava de outros grupos discriminados, levando suas 

militantes a entrarem por temas como o racismo, que no Brasil tinha raízes históricas e 

culturais, pois vinha desde o descobrimento com a chegada dos escravos negros da África. E, 

conforme relatava a colunista: “Se o negro e a Mulher são discriminados, o que dizer quando 

se trata de uma MULHER NEGRA?” Nesse caso, ela observava que o preconceito se aliava à 

discriminação
367

, o que mostrava uma luta que não era só das mulheres, mas de negros e de 

todos os grupos discriminados em nome de uma cultura hegemônica ocidental de origem 

europeia. Dessa forma, se uniam os discriminados, apresentando uma pluralidade de 

configurações identitárias – conceito como “negro(a)” ganhava um caráter transversal, 

invadindo as questões de gênero e outras discriminações. 

Reivindicava-se a garantia de uma educação obrigatória, gratuita e de qualidade para 

todos os brasileiros, independentemente da classe social e em condições iguais de 

oportunidades para todos. Colocava-se em pauta para discussões constitucionais o número de 

anos de escolaridade que deveria ser garantido a todos e o financiamento destinado à 

educação, levando o debate para a relação entre a escola pública e a escola privada, afirmando 

que o princípio básico era que o Estado deveria ser o promotor e financiador da educação. 

Atribuía-se o fracasso da política de educação ao fato de se educar o pobre da mesma forma 

que se educava a classe média e a rica.
368

 Aqui a oposição se dava em função do rico versus o 

pobre, apontando para outro tema que também se apresentava como transversal nas 

problemáticas em discussão, que também contrariava a forma tradicional de divisão social. 

As lideranças indígenas também faziam suas reivindicações constitucionais, embora 

se queixassem: “Não fomos convidados para participar da Constituinte, mas exigimos que a 

nova Constituição pelo menos preserve os nossos direitos e respeite a nossa vida e os nossos 

costumes tribais.” Quanto aos seus poderes de barganha frente ao governo, reconheciam que 

seus adversários tinham melhor desempenho, pois percebiam que, “Quando os índios exigem 

os seus direitos, o Governo não atende. Quando os fazendeiros exigem alguma coisa o 

Governo atende. É por isso que estamos preocupados com essa reforma agrária”
369

. A 

preocupação desses líderes mostrava que não confiavam no governo, entendendo-o como 
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parcial, já que, ante as responsabilidades que devia ter para com o conjunto da sociedade, 

privilegiava determinados grupos em detrimento de outros. 

Em março de 1987 era apresentado um programa mínimo dos direitos indígenas, que 

relacionava os direitos fundamentais a serem inscritos na nova carta magna. Cinco pontos 

eram destacados: reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas como os 

primeiros habitantes do Brasil; demarcação e garantia das terras indígenas conforme a Lei nº 

6001/73; usufruto exclusivo pelos povos indígenas das riquezas naturais existentes no solo e 

subsolo dos seus territórios; reassentamento, em condições dignas e justas, dos posseiros 

pobres que se encontravam em terras indígenas; e, por último, o reconhecimento e respeito às 

organizações sociais e culturais dos povos indígenas com seus projetos de futuro, além das 

garantias da plena cidadania.
370

 

A identidade indígena emergia em detrimento da identidade local e nacional. O 

deslocamento parecia se encontrar entre o “índio descoberto” e o “índio primeiro morador” – 

este último, saindo da tutela da FUNAI, se apresentava com autonomia. Não se tratava mais 

do índio encontrado no Brasil, mas do índio que se encontrava com o Brasil, que, agora 

enquanto “sujeito de vontade”, reivindicava a posição de primeiro habitante não apenas em 

termos simbólicos, mas também investido de diretos constitucionais que respeitassem seus 

costumes, sua cultura e seus territórios com todos os bens nele encontrados. 

Entre os adversários dos avanços para uma ampla democracia nos trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte, de acordo com esses agentes, estavam os pecuaristas. Era 

observado que no governo brasileiro circulavam sólidos pecuaristas, como os ministros da 

Justiça, Paulo Brossar, da Agricultura, Iris Resende, e das Minas e Energia, Aureliano 

Chaves, além do próprio Presidente Sarney. Ressaltava-se que, em nome dos pecuaristas, a 

União Democrática Ruralista - UDR pretendia ocupar boa parte do plenário no futuro 

Congresso com seus representantes, pois, conforme seu presidente, o médico Ronaldo Caiado, 

a União teria de três a cinco deputados por estado. E, levando em conta o sólido poder 

financeiro da UDR, temiam-se as consequências dessa previsão, uma vez que faria “a Carta 

Magna brasileira pender sensivelmente para um perfil conservador, que imporá obstáculos à 

Reforma Agrária, abrirá uma brecha para a implantação de pena de morte no país e reprovará 

                                                 
370

 Igreja a Caminho. Boa Vista, mar. 1987, p.09. 



202 

 

 

firmemente a ação pastoral da Igreja em favor dos oprimidos”
371

. Lembrava ainda que a 

Constituinte podia acelerar o processo de concentração da propriedade no país.  

No jogo de forças que movimentou a constituinte, em 1987: 

 

[...] foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, havendo antes e 

durante a mesma, movimentos sociais expressivos, inclusive na 

Amazônia. Foi também o tempo de articulação em todo o Brasil de 

grupos de interesse e de pressão, como o dos ruralistas e o dos 

empresários, causando um retrocesso na legislação fundiária, sem que 

houvesse perda dos incentivos antes instituídos. Outras forças, no 

entanto, conseguiram avançar, como os ambientalistas e grupos 

defensores das culturas humanas imemoriais. Isso garantiu que 

constassem na Constituição de 1988 tanto a defesa do meio ambiente 

pelo Estado como os direitos dos índios e de outras populações 

tradicionais às suas terras imemoriais.
372

 

 

Nesse contexto, observando que os debates sobre índios, reforma agrária, dívida 

externa e democracia estavam virando manchetes em jornais e revistas da imprensa 

internacional, o periódico “Igreja a Caminho” de julho de 1988, ao criticar a reforma agrária, 

citava parte dessas reportagens, afirmando que os deputados que participavam da Assembleia 

Constituinte eram, em sua maioria, ricos latifundiários. Entre eles, o próprio Ministro da 

Justiça, Paulo Brossar, dono de milhares de hectares de terra. De forma que não surpreendia 

que as terras dos índios já “griladas” não lhes fossem devolvidas e, ainda, que novas terras 

lhes fossem expropriadas. Afirmava que as leis da reforma agrária já nasciam “mortas” no 

Brasil e que, segundo os politólogos Frances Hagopian e Scott Mainwaring, as causas desse 

procedimento eram “as pressões dos grandes especuladores latifundiários de São Paulo”, que 

possuíam terras em todo o Brasil e trabalhavam para que a reforma agrária não avançasse, 

assim como: 

 

[...] os poderosos latifundiários da UDR (União Democrática 

Ruralista), um movimento da extrema-direita em rápida expansão e 

com a triste reputação de usar meios violentos, está comprando os 
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votos dos Constituintes para que não aprovem nenhuma lei em favor 

de uma redistribuição das terras.
373

 

 

Acrescentava também a matéria que, apesar de livres eleições, a “democracia” era 

ainda uma palavra utópica no Brasil de então. A transição da Ditadura Militar para a 

democracia era um processo desanimador, pois “Os militares continuavam exercendo um 

poder decisivo sobre o governo”
374

. Aqui o embate tinha pela frente uma elite de 

conservadores: ruralistas e empresários reivindicando permanência de seus privilégios e da 

tradição e, portanto, se opondo a mudanças nessa ordem reivindicadas por ambientalistas e 

grupos defensores das culturas das populações nativas.  

A sociedade organizada toda se articulava em Boa Vista. A principal instituição 

representante da classe empresarial, a Diretoria da Associação Comercial de Roraima, 

promovia um ciclo de debates intitulado “O empresário e a Constituinte”, com o objetivo de 

ouvir cada um dos candidatos concorrentes a uma das quatro vagas na Câmara dos Deputados 

reservadas ao Território de Roraima, nas eleições de novembro de 1986.
375

 Seu objetivo era 

ouvir e debater a proposta política, além de observar a importância atribuída por cada um dos 

candidatos à classe empresarial nas discussões das temáticas em pauta nas matérias 

constituintes.  

Por outro lado, como forma de reagir às pretensões das elites e conscientizar as 

pessoas, a edição de dezembro de 1986 falava da cartilha “Como Votar”, publicada pela 

Diocese de Roraima, ressaltando a importância do envolvimento das pessoas na formulação 

de propostas a serem apresentadas aos parlamentares e lembrando que o trabalho para se fazer 

uma boa Constituição não havia acabado com a eleição do dia 15 de novembro de 1986, mas 

começava a partir de então.
376

 

A coluna “Mulher/Mulher” parabenizava o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher - CNDM pelo seu primeiro aniversário e a mulher brasileira pela luta incansável em 

busca de seus direitos. Citando Simone de Bouvoir, afirmava que “Não se nasce mulher. Ser 
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mulher é uma conquista”. E, em aparente contradição, levantava o nome de um candidato 

como a voz da mulher na constituinte.
377

 

Em outra edição, a mesma coluna falava da campanha “A Mulher e a Constituinte”, 

lançada no ano anterior, pelo CNDH, como forma de oportunizar a todas as brasileiras 

condições para manifestarem seus pensamentos e fazerem suas reivindicações. Para isso, 

havia diversificado os meios de comunicação, colocando à disposição o rádio, a televisão, os 

jornais e as revistas. Concluía, após nove meses de intensa divulgação da campanha, e de 

expressiva participação das brasileiras em todos os estados do Brasil, que “CONSTITUINTE 

PRÁ VALER TEM QUE TER PALAVRA DE MULHER”. Por isso, a partir daquele dia, 

passar-se-ia a divulgar os principais temas que mais se destacassem nos debates ocorridos em 

todo o país, durante a campanha, para que os candidatos à Constituinte, no pleito de 15 de 

novembro, tomassem conhecimento e abraçassem a luta das mulheres, que, conforme a 

matéria, vinha ganhando maior aceitação.
378

 Como era mostrado, cada grupo, preso aos seus 

objetivos, aos meios de que dispunha e julgava importante, se articulava como podia, 

lançando mão dos mais diferentes recursos: debates, cartilhas, rádio, televisão, jornais e 

revistas. 

Quanto à expectativa com os desfechos dos trabalhos a serem realizados pela nova 

assembleia constituinte, parecia trazer esperança após “vinte anos de tensão e ditadura militar, 

depois de dois anos de politicagem e um plano de estabilização econômico falido”, somado ao 

fato de a instalação da “Nova República” ter trazido “junto um cestão governamental de 

promessas reformistas: reforma municipal, reforma agrária, reforma tributária e o povo 

alargou um sorriso com uma esperança no peito”, achando que, só pelo fato de se instalar uma 

assembleia constituinte, tudo estava resolvido, restando apenas esperar. Diante dessa 

esperança, alertava o editorial para que o povo não se perdesse nas preocupações levantadas 

pelas campanhas lançadas pelo governo, a exemplo da campanha contra a AIDS, nem 

esquecesse que o seu destino estava nas mãos da assembleia constituinte, responsável por 

traçar os caminhos que os brasileiros deveriam seguir. E, 

 

Que hora não sabemos se vai continuar somente beneficiando uma 

minoria conservadora, que detém em mãos o poder econômico do 

país, ou voltar-se-á a uma maioria faminta sem emprego, sem terra, 
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nem nome, que no momento só tem em suas mãos a famosa AIDS: 

ALTO ÍNDICE DE DEFICIÊNCIA SALARIAL.
379

 

 

No entanto, entre os avanços e recuos, pronta a nova Constituição, era “um passo em 

frente na consolidação da democracia”, pois uma coisa era “certa: melhor uma constituição 

elaborada por representantes eleitos em livres eleições, que uma constituição outorgada pelos 

militares”
380

. Mas alertava mais uma vez para o fato de que a democracia se conquistaria no 

dia a dia. Feita a Constituição, era necessário aplicá-la. 

Em outra seção da mesma edição, relatava-se que, apesar do esforço dos poderosos 

em barrar os avanços sociais relativos aos direitos indígenas, a Constituição havia sido 

“aprovada graças à presença determinante no Congresso de 200 líderes de mais de trinta 

nações indígenas”. Isso evidenciava o grau de satisfação dos redatores de “Igreja a Caminho” 

para com o novo texto constitucional e mostrava a ação dos líderes indígenas na defesa de 

seus direitos, revelando os povos indígenas não apenas enquadrados nas leis brasileiras, mas 

atuando em sua constituição. 

Mas, mesmo a Constituição protegendo os direitos dos povos indígenas melhor que 

qualquer outra do passado, alertava-se para o fato de que as novas leis só seriam respeitadas 

se os índios tivessem força e coragem de se unir e lutar pelos seus direitos.
381

 Isso exaltava a 

importância da prática de uma “política de identidade”, cuja proposta era trabalhar a política 

nessa perspectiva, colocando a luta em favor da própria expressão da identidade
382

, o que 

abria possibilidades para a incorporação de todos os recursos e valores necessários à sua 

legitimação no próprio processo de afirmação. Logo, não se tratava mais de uma identidade 

essencialista. Por mais importante que fossem as crenças, tradições e heróis mitológicos 

indígenas, estes já não tinham seu lugar eternamente definido. A identidade tornava-se um 

artefato que precisava ser produzido e alimentado constantemente. 

Os relatos destacados mostravam o contexto de intrigas em que os agentes sociais 

estavam enredados na década de 1980, em Roraima. Como se viu, os debates constituintes 

envolviam grupos distintos, tocados por interesses próprios na luta para fazerem seus direitos 
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entrarem em pauta na constituição. Tratava-se de memórias em ação. Nesse processo, ao 

atuarem de forma deliberada na luta por seus direitos, mulheres e indígenas erodiam a 

identidade tradicional e nacional, ao reivindicarem não uma hegemonia política, mas o 

respeito a direitos específicos. 

 

3.1.1 Movimentos ecológicos 

 

Compreendendo que os recursos naturais nunca se esgotariam, nos tempos modernos 

o emprego da tecnologia na relação entre ser humano e natureza causou grande impacto e 

destruição ao meio ambiente. No pós-guerra, com a emersão do ambientalismo como campo 

de estudo específico e movimento em defesa da natureza, se revelou que essa concepção era 

falsa e se apresentou a ideia do mundo enquanto uma “aldeia global”, sugerindo que a vida na 

terra era parte de uma mesma realidade e que a preservação do meio ambiente seria um dever 

de todos. Com isso, passou-se a observar todas as formas de vida no planeta. 

De modo surpreendente, o movimento ecológico se disseminou pelo mundo, os 

trabalhos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada em 1983 

pela ONU, revelaram a associação entre pobreza, subdesenvolvimento e problemas 

ambientais, levando posteriormente à realização de conferências e acordos internacionais 

sobre o meio ambiente. 

Dessa forma, o contexto político da década de 1980 era permeado dessa 

preocupação, de maneira que, para além das aspirações sociais dos roraimenses, havia 

inquietações que envolviam a sociedade mundial, que se combinavam dando força e 

legitimidade aos avanços de movimentos locais. Nesse sentido, o ambientalismo abria espaço 

para reivindicações ecológicas dos grupos nativos, contexto em que a defesa e proteção ao 

meio ambiente se confundia com a defesa dos direitos humanos, principalmente pelo fato de 

se tratar da Região Amazônica. 

A edição de novembro de 1986 de “Igreja a Caminho” traçava as implicações desses 

movimentos nas relações de poder, ao apresentar um embate entre atores e empreendimentos 

extremamente desiguais, pois colocava, de um lado, o interesse dos grandes 
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empreendimentos, envolvendo grandes capitais e empresas nacionais e multinacionais, e do 

outro as populações pobres da Amazônia: ribeirinhos, indígenas, seringueiros. 

No campo da economia, esse embate colocava em oposição duas visões distintas: de 

um lado eram atribuídas ao capitalismo a depredação dos recursos naturais, a exportação de 

minérios e madeira e a destruição da floresta amazônica através de projetos agropecuários, e 

do outro se observava que as populações pobres locais faziam uso das riquezas do solo e do 

subsolo para o crescimento das pessoas e o bem-estar das comunidades locais, de forma a 

conservar a floresta. Portanto, duas alternativas eram apresentadas para a ocupação da 

Amazônia, cada uma mostrando um modelo diferente de uso dos recursos naturais e de como 

se relacionar com o meio ambiente, colocando em oposição o bem-estar das comunidades 

locais versus os interesses do capitalismo global. 

No campo social, o empreendimento capitalista levava ao enriquecimento de uma 

minoria em detrimento da maioria, ao aumento dos bens de consumo e à exploração dos 

trabalhadores, entre eles peões, garimpeiros e sem terras. Isso era confrontado com uma 

prática oposta de ocupação da região que se reproduzia em benefício das condições de vida de 

todos os seus habitantes, valorizando as comunidades e permitindo que as pessoas 

encontrassem seu lugar, seu trabalho, sua cultura e religião. 

E, por último, no campo político, o mesmo texto cogitava que, para os grandes 

empreendedores, a Amazônia tinha de ser ocupada e sua floresta, desmatada para dar lugar às 

empresas agropecuárias nacionais e internacionais. E, como alternativa a isso, a ação devia 

ficar a cargo das comunidades locais, a quem caberia definir suas prioridades e procurar as 

soluções para os seus problemas respeitando o meio ambiente.
383

 Observa-se que essa última 

opção, independentemente de se tomá-la como verdadeira em sua totalidade, valorizava o 

modo de vida das “pessoas comuns” e abria espaço para que estas pudessem agir como 

sujeitos de suas ações, o que dava margem à emergência de “sujeitos de vontade” na 

construção de seus projetos de vida. 

No conjunto, a decisão por uma das duas alternativas supracitadas implicava optar 

por formas inteiramente distintas de organização econômica e política para a região, uma vez 

que apresentavam uma luta entre grupos sociais de condições completamente desiguais: a 

forma de vida das comunidades locais versus o desenvolvimento econômico incentivado pelo 

                                                 
383

 Igreja a Caminho. Boa Vista, nov. 1986, p.04. 



208 

 

 

Estado, com financiamento dos cofres públicos e das grandes empresas. Entretanto, se de um 

lado estavam os grupos poderosos, do outro estava “A resistência dos povos nativos, das 

populações caboclas, e o apoio de organizações nacionais e internacionais à causa dos 

marginalizados”
384

. Era nessa situação que ganhavam importância as organizações civis e 

religiosas, associações humanitárias e políticas já citadas. 

Nesse aspecto, observa-se que a participação das organizações nacionais e 

internacionais se dava também em um processo de globalização. Se no campo econômico se 

vivia a expansão do capital em busca de matérias-primas e de novos mercados para seus 

produtos e serviços, no campo político a economia de mercado passava a enfrentar 

resistências que se estruturavam também em formas globais. Era esse aspecto que parecia 

trazer esperanças ao mostrar que Roraima não se encontrava mais perdido nos confins de um 

mundo quase inacessível, mas alcançado não só por coisas ruins, mas também por coisas boas 

que tinham origem em lugares distantes, como a própria Europa, os EUA e outras regiões do 

Brasil, onde ideias, atitudes e movimentos lá pensados e vividos se refletiam aí, contribuindo 

para aspirações de melhoria das populações mais necessitadas. 

Apresentavam-se, assim, no confronto geral, duas organizações de mundo que 

apontavam para modelos de identidade sociais diferentes: uma ocidental, capitalista, 

“civilizada”, que se pretendia universal, versus a política de identidade formada por grupos 

específicos, que buscavam se organizar de acordo com suas condições e os recursos de que 

dispunha. Como se percebe, isso quebrava a ideia de um modelo único de vida para o planeta, 

projeto a que haviam se dedicado tão persistentemente os agentes colonizadores e 

construtores da identidade ocidental. 

No ano de 1989, “Igreja a Caminho” estreava a seção “Salvemos a Natureza” e, 

durante o ano, em todas as edições o tema se fez presente, com o objetivo de denunciar as 

condutas consideradas irregulares na relação humana com a natureza e de indicar soluções. 

Temáticas as mais variadas entraram em discussão: queimadas, o clima da terra, o ar, os rios, 

o desmatamento, desertificação, controle populacional, os efeitos nocivos do mercúrio 

empregado no garimpo, assassinato de índios e a invasão de seus territórios, com o governo, a 

polícia, a mídia local e a FUNAI sendo criticados pela omissão e conivência. 
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Muitas das críticas eram apoiadas em pesquisas científicas e manchetes da imprensa 

nacional.  Pois, como afirmava o editorial da primeira edição de 1989, “o mundo está de olho 

no Brasil e, principalmente, na Amazônia”. Roraima chamava atenção pelo fato de seu solo 

abrigar “um dos últimos povos ecológicos da terra: os Yanomami”. Indígenas que: 

 

[...] conseguem viver na natureza sem destruí-la. Eles são testemunhas 

da possibilidade prática de salvar o meio ambiente, são os guardas da 

floresta. Por isso que na Europa, nos Estados Unidos e nas regiões 

mais desenvolvidas do Brasil, está crescendo um amplo movimento 

em defesa do Povo da Floresta. Salvemos a natureza! O futuro nos 

pertence e, principalmente, pertence aos nossos filhos.
385

 

 

Nessa perspectiva, o movimento ecológico se apresentava como um recurso de 

resistência ao alcance dos grupos excluídos do sistema capitalista diante do processo de 

colonização da Amazônia, ao confrontar os aspectos negativos que sempre acompanharam 

esse projeto de desenvolvimento, como a depredação da natureza e a poluição do ambiente. 

Ao contrário dessa prática, o informativo valorizava uma forma de vida que até então era 

considerada um resquício de um passado distante: a maneira de viver dos povos Yanomami, 

que ganhava, a partir daquele momento, sentido positivo, se transformando em modelo de 

vida capaz de salvar a natureza e o futuro da humanidade. Assim, os próprios excessos dos 

avanços da corrida desenvolvimentista na região acabavam causando os problemas que 

passavam a alimentar os discursos contrários à sua instalação, permitindo que modelos de 

vida de grupos considerados primitivos ganhassem importância. 

Nesse contexto, o próprio termo “ecológico” aparecia como um chavão a chamar 

atenção para uma nova forma de relacionamento com o meio ambiente que, posta em prática, 

interditaria determinados avanços nas pretensões de investimentos capitalistas na Amazônia. 

Apresentando-se assim, ora como um estilo de vida, ora como propostas políticas, o mais 

importante era que, como fruto de um processo global, ressignificava a vida das populações 

pobres da Amazônia. 

Dessa maneira, com a defesa dos excluídos apoiada na defesa da natureza, a 

influência dos movimentos ecológicos fazia frente às autoridades políticas locais e nacionais. 

                                                 
385

 Igreja a Caminho. Boa Vista, jan./fev. 1989, p.02. 



210 

 

 

Em outubro de 1988, o Presidente Sarney, pressionado por 

organizações ecológicas nacionais e internacionais, lançou o projeto: 

“NOSSA NATUREZA”. Depois de algumas semanas, o projeto saiu 

da agenda do Governo Sarney, mais preocupado com os avanços do 

PT do que com os avanços das queimadas e das águas poluídas com 

mercúrio na Amazônia. Em 1989, serão as novas eleições a centralizar 

as preocupações do Governo. A pobre Floresta Amazônica não 

promoverá “lobby” no Congresso, nem irá denunciar os que a 

saqueiam. […] Mas até quando? Um dia a AMAZÔNIA SE 

VINGARÁ e milhões de seres humanos pagarão, com a fome e uma 

vida miserável, as depredações de hoje!
386

 

 

E, mesmo antes que a própria natureza se manifestasse de forma mais intensa, as 

denúncias não paravam por aí, havia atos concretos. Com o título “As denúncias surtem 

efeito!”, a edição de abril de 1989 de “Igreja a Caminho” relatava que o Governo só havia 

tomado medidas para salvar o povo Yanomami do genocídio e preservar a Floresta 

Amazônica quando tais ações prejudicaram “a entrada de milhões de dólares dos bancos 

estrangeiros nos cofres do Governo”. Isso havia ocorrido em consequência da repercussão do 

caso na imprensa internacional, que estava “falando MUITO […] E MAL do Brasil, 

impedindo, assim, a 'liberação' de novos empréstimos”
387

. 

Em outro momento, criticando a retórica do Governo Federal referente ao 

lançamento do programa “Nossa Natureza”, levantava-se a questão de se tratar de um projeto 

elaborado a portas fechadas, sem a participação da comunidade científica, das organizações 

de classe e das populações que viviam na região.
388

 Essa denúncia evidenciava, de um lado, 

um governo que tomava decisões de “cima para baixo”, sem consultar a sociedade, e, por 

outro lado, uma sociedade que reivindicava participação nas decisões do governo, o que 

apontava para um deslocamento na relação de poder entre governante e governados. 

Essa mesma matéria denunciava ainda que a tão falada internacionalização da 

Amazônia estava em curso, “não pela ação de movimentos ecologistas, mas por ações do 

governo militar, ratificadas pela Nova República”. Como exemplo citava projetos grandes 

como Carajás, Polonoroeste, grandes centrais hidroelétricas e Programa Calha Norte.
389

 Nesse 

caso, se invertiam os responsáveis pela “internacionalização da Amazônia”: não eram os 

agentes dos movimentos em defesa do meio ambiente e dos povos indígenas da região, 
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conforme lhes atribuía a elite local, mas o governo e as empresas multinacionais que 

financiavam os grandes projetos. Dessa forma, a problemática era devolvida às elites. 

No que diz respeito à generalização do movimento ecológico, era observado que: 

 

As discussões sobre ecologia e desenvolvimento sócio-econômico da 

Amazônia deixaram de ser, nos últimos anos, monopólio das 

comunidades científicas e dos organismos governamentais e 

empresariais para ganhar a participação do cidadão comum. O futuro 

das florestas passou a ser interesse de todos, especialmente quando 

muitas delas correm o risco de desaparecer sem deixar rastro. Assim, 

informações e argumentos (muitas vezes desencontrados), ora 

defendendo a ocupação e o desenvolvimento da região amazônica, ora 

defendendo sua preservação, chegam a todo instante aos lares 

brasileiros através dos meios de comunicação. 

Ecologia então, deixou de ser uma ciência e passou a fazer parte do 

vocabulário popular para defender ideologias e apresentar meias 

verdades. 

Com isso, o homem comum fica perdido, sem conseguir saber se a 

floresta amazônica é um mundo inesgotável a ser explorado e ocupado 

como querem alguns ou se, ao contrário, deve ser intocável, para não 

pôr em risco a sobrevivência do planeta.
390

 

 

A função pedagógica do informativo já se expressava no tema da matéria: 

“Amazônia: ocupação sim, mas com cautela”. Com ele se procurava contornar o mal-

entendido que a difusão das questões ligadas à ecologia e ao meio ambiente havia provocado, 

levando a controvérsias e a confusão, em especial para as “pessoas comuns”, que precisavam 

de informações serenas capazes de conduzi-las à defesa da natureza de forma racional. 

Entretanto, afirmava que “quem mais entende do aproveitamento da floresta tropical são os 

nativos da Amazônia: índios, caboclos, seringueiros”. E sugeria que “Juntando a vivência dos 

habitantes da Amazônia com as pesquisas de cientistas e políticos é possível encontrar saídas 

para solucionar a tragédia da Amazônia [...]”
391

. Dessa forma, a recorrência ao saber das 

“pessoas comuns” era uma constante e, dada a sua importância, a ciência não podia mais 

deixá-lo fora de suas considerações. 
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Pode-se observar, assim, que não se tratava de uma inclusão paternalista, de alguém 

que doava algo a alguém, mas de um dever de inclusão, tanto pelo fato de o até então excluído 

ser parte do conjunto como, mais que isso, pelo seu conhecimento, pelas suas experiências 

relevantes no contexto de aprendizagem na relação do ser humano com a natureza. Abriam-se 

as portas para que indígenas, seringueiros, ribeirinhos, os chamados povos da floresta, 

emergissem no campo da política como sujeitos de ação e pensamento. 

Compreende-se que, em parte, nesse período, o governo passava a ceder a pressões 

de caráter mais democratizantes vindas do conjunto da sociedade, o que se entende como 

saída para que os poderes nacionalmente constituídos no país se mantivessem e preservassem 

seus privilégios. Pois, diante das pressões, era preciso ceder para se manter. Entretanto, é essa 

flexibilidade da máquina do poder em ceder em parte que até hoje parece ter permitido aos 

grupos minoritários obter alguns avanços em seus projetos específicos, caso contrário, eles 

não teriam como avançar, uma vez que trabalhar em prol de uma identidade como a indígena 

com possibilidade de efetivá-la, como já se percebeu no capítulo anterior, requeria recuos nas 

pretensões de projetos nacionais. 

Mesmo nos jornais comerciais locais, mais ligados à “grande mídia”, a temática 

relacionada à ecologia aparecia em algumas falas isoladas. Nesses espaços, se procurava 

colocar todas as pessoas como responsáveis pelo futuro da sociedade e seu meio ambiente. 

Questionava-se a destruição das florestas e de outros recursos naturais, defendia-se a 

elaboração de política ecológica que garantisse a qualidade do meio ambiente. Solicitava-se 

das autoridades e das empresas projetos de recuperação e preservação da natureza. 

Apontavam-se problemas na cidade referentes a esgotos, conservação dos rios e igarapés, 

aterro sanitário, limpeza de terrenos. De uma forma ou de outra, o tema parecia ter boa 

aceitação até mesmo para a elite local. 

O deslocamento se processava na própria base de sustentação da vida: era a natureza, 

que até então se mostrara tão forte e generosa na oferta de abrigo e recursos necessários à 

existência no planeta, que então revelava sua parte frágil e carente de atenção, exigindo 

vigilância e cuidado de todos na sua conservação. 

Se no capítulo anterior essas discussões sobre o meio ambiente intrigavam a elite 

boa-vistense, aqui elas se apresentavam de forma positiva para os povos da floresta, dando 

suporte às suas reivindicações em face dos grandes projetos nacionais. Ao deslocar a 
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concepção de “natureza” do mundo ocidental, o movimento ambiental ressaltou o modo de 

vida desses grupos sociais, enfatizando os seus aspectos positivos que até então se podia 

perceber. 

Relacionados esses pontos, como já vem sendo observado neste trabalho, os boa-

vistenses não viviam um contexto isolado, mas estavam imersos em questões que 

transcendiam os problemas restritamente locais. Suas experiências cotidianas estavam 

permeadas de sonhos, desejos, apreensões e expectativas partilhadas por outros grupos 

distantes fisicamente. Diante disso, novas visões e divisores de águas se apresentavam. A 

seguir, procura-se observar como isso se processava no seio de instituições tradicionais como 

a Igreja Católica, a família e a escola. 

 

3.2 INSTITUIÇÃO E DESLOCAMENTO NAS RELAÇÕES DE PODER: A IGREJA 

CATÓLICA 

 

Como se percebe, a Igreja já se fez presente em vários momentos desta tese. O 

primeiro capítulo apresentou uma longa relação de convivência entre seus membros e a 

sociedade local, aproximação em que se alternaram momentos de colaboração e interação 

entre ambas as partes e outros momentos menos felizes, de divergências, chegando mesmo a 

agressão física aos padres por parte de líderes políticos boa-vistenses. No segundo capítulo se 

apresentou outro quadro dessa história, em que a Igreja, optando pelos excluídos socialmente, 

alterou seu comportamento e passou a se opor à elite local, ao se posicionar ao lado dos povos 

indígenas. Visto isso, o que se pode desejar com mais um tópico dedicado exclusivamente a 

essa instituição? 

Para se compreender a resposta a essa questão, é preciso em primeiro lugar levar em 

consideração que este trabalho busca relacionar indícios de deslocamentos nas concepções de 

vida nas práticas sociais, nos comportamentos cotidianos, nos gestos e valores morais que 

apontaram na direção de uma sociedade mais inclusiva, abrindo espaço para que as “pessoas 

comuns” se tornassem sujeitos de suas ações, ou seja, se tornassem mais autônomas. Em 

segundo lugar, levar em consideração também que a Igreja Católica, entre as instituições, é 

uma das mais tradicionais, sendo que, mesmo com algumas divergências, sempre trabalhou ao 
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lado dos agentes coloniais e civilizadores, portanto, em função contrária às práticas religiosas 

colocadas em exercício pelos seus membros em Roraima entre as décadas de 1970 e 1990. 

Entende-se que esse deslocamento evidenciou uma alteração ímpar, quando se pensa em 

termos de inclusão social, tratando-se, assim, de uma alteração nova na história, não só nas 

experiências dessa Igreja, mas nas de todas as instituições relevantes na construção e 

alimentação da cultura ocidental. 

Dessa forma, o que se deseja compreender neste tópico é o que fundamentou essa 

mudança na linha de orientação dessa instituição e permitiu um deslocamento em direção aos 

povos indígenas em Roraima, levando esse grupo, entendido enquanto “pessoas comuns”, a 

alterar as relações de poder local, se opondo, por sinal, ao projeto de desenvolvimento da elite 

social. A indagação central é: que mudanças na concepção religiosa dessa Igreja permitiram 

que seus membros se postassem ao lado das pessoas consideradas excluídas socialmente, 

passando a defender as causas destas, contrariando outras instituições e antigos parceiros de 

sua convivência. 

No contexto político nacional, no período de ação dos religiosos da Teologia da 

Libertação, o Brasil vivia a ditadura militar, implantada com o auxílio da Igreja. Contudo, a 

forma truculenta e autoritária com que foi se estabelecendo levou a ala progressista da Igreja, 

guiada por nova orientação teológica, a passar a se opor aos governos militares, como já se 

viu no capítulo anterior, marcando a história dessa instituição em Roraima e contribuindo para 

dar voz a quem não tinha. 

 

Nesses anos de regime militar no Brasil, os membros das 

comunidades de base têm participado ativamente da oposição popular. 

Muitos foram presos e torturados; alguns, assassinados pelas forças 

repressivas do poder político e/ou econômico. Todavia, esse empenho 

de luta não nasceu espontaneamente nas comunidades nem resultou do 

alto nível de consciência política de seus membros. A própria 

conjuntura nacional ajudou a reforçar as comunidades eclesiais de 

base. Ao suprir os canais de participação popular, o regime militar fez 

com que esse mesmo povo buscasse um novo espaço para se 

organizar. Esse espaço foi encontrado na Igreja, única instituição do 

país que, por sua índole histórica, escapa ao controle direto dos 

poderes públicos. Os militares não tinham como decretar a destituição 

de D. Paulo Evaristo Arns, como arcebispo de São Paulo, nem podiam 

nomear um general da reserva para presidir a Conferência Nacional 
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dos Bispos do Brasil. Nas demais instituições brasileiras, não havia 

nenhum empecilho para que isso fosse feito.
392

 

 

As comunidades de base, experiência fruto do trabalho de religiosos orientados pela 

Teologia da Libertação, na conjuntura das décadas de 1970 e 1980, se apresentaram em todo o 

Brasil como espaço de apoio a resistências à ditadura militar e, ao mesmo tempo, como 

espaço de reunião e orientação política das comunidades mais carentes, na busca de saídas 

para os seus problemas cotidianos relacionados aos mais diversos aspectos da vida: moradia, 

trabalho, transporte, saúde. 

Com a mudança no quadro de padres da ordem da Consolata, responsável pela Igreja 

local, se instalaram em Roraima os religiosos da Teologia da Libertação, que passaram a atuar 

na defesa dos direitos dos povos indígenas – como visto anteriormente, houve uma mudança 

radical na Igreja local. É nessa experiência que se procura compreender as novidades nas 

bases teológicas desse movimento que fundamentaram essa nova relação com os grupos 

excluídos, no caso mais marcante de Roraima, com povos indígenas. 

Para se refletir sobre isso no contexto local, toma-se como fonte de estudo o jornal 

“Igreja a Caminho”, informativo publicado pela Diocese de Roraima no período de 1984 a 

1994, em especial a seção “Mensagem do Bispo”, que acompanhou todas as edições desse 

periódico. O objetivo é compreender essa experiência religiosa, identificar as mudanças 

ocorridas nessa prática, nesse período e relacioná-las com as “pessoas comuns”. 

Em Roraima, mesmo com a substituição da Ordem dos Beneditinos pela Ordem da 

Consolata no final da década de 1940, até os anos 60, no que diz respeito à defesa dos direitos 

dos mais pobres, não se percebeu na história da Igreja em Roraima mudanças na forma de 

atuar dos seus religiosos que merecessem destaque. Teologicamente, o modelo de 

evangelização seguia as tradições da Igreja, caracterizando-se pelo “apelo à pessoa tomada em 

sua individualidade ou à família, como meio privilegiado de transmissão da fé”
393

. O objetivo 

principal dos padres era pregar a ressurreição, de forma que as relações de poder em exercício 

na sociedade tinham pouco espaço para questionamentos. 
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Sua atuação junto às pessoas mais necessitadas da cidade estava mais voltada para 

um assistencialismo paternalista e, se poderia dizer, de competição com os órgãos públicos, 

pois se tratava da prestação de serviços à comunidade local nos campos da saúde e da 

educação, atividades em que a Igreja foi pioneira em Boa Vista ao implantar hospital e escola 

na cidade. “Sem escolas ou hospitais públicos, a assistência social existente até meados do 

século XX era oferecida exclusivamente pela Igreja Católica.”
394

 Só a partir do final da 

década de 1960, com a mudança em sua concepção teológica e na forma de evangelizar, essa 

prática saiu do centro de sua atenção. Isso permitiu uma clara distinção entre duas formas bem 

diferentes de evangelizar postas em prática por essa Igreja em Roraima: uma tradicional, que, 

na sua ação social, se expressava mais fortemente na construção e manutenção de escolas e 

hospitais; e outra com ações sociais de acompanhamento a pessoas e grupos mais carentes em 

seus próprios projetos de vida. 

Na década de 1980, o informativo “Igreja a Caminho” foi um instrumento na defesa 

dos direitos dos grupos sociais priorizados pela nova concepção teológica em face do poder 

das elites política e econômica do Território Federal de Roraima. Dessa forma, as alterações 

que se operavam no seio da Igreja e evidenciavam mudanças nas relações de poder na 

sociedade local podem ser observadas nas afirmações de Dom Aldo Mongiano, então Bispo 

de Roraima. Na edição de maio de 1984, ele afirmava que o periódico “Igreja a Caminho” 

tinha a função de acompanhar a Igreja local na sua caminhada de fé e, para defini-lo, o Bispo 

passava a definir a própria Igreja. 

Apoiado no Concílio Vaticano II, mais especificamente no documento chamado de 

“Constituição”, no título “Lumem Gentium” (A luz dos povos), resumia que: primeiro, “A 

Igreja é o rosto resplandecente de Cristo. Isto é, na Igreja nós encontramos Cristo”; segundo, 

“A Igreja é sinal e instrumento de união dos homens com Deus e entre si”; e terceiro, “O 

homem é chamado a se salvar em comunidade. A Igreja é essa comunidade de Salvação”
395

. 

Nessas afirmações, Cristo e Igreja se confundiam como centro de atração e união, portanto, o 

ponto de intersecção entre o mundo dos homens e o mundo celeste, o que transformava a 

igreja em uma comunidade em ação. E, com essa compreensão teológica, a prática religiosa 

passava a alcançar a vida social, pois a Igreja seria ao mesmo tempo meio de salvação e de 
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libertação. Vida religiosa e cidadania se confundiam, ou seja, a cidadania era exercida nessa 

comunidade cristã. 

Dom Aldo torna isso mais claro quando diz que: 

 

Na origem da Igreja está Jesus. A Igreja brotou silenciosamente da 

Cruz de Cristo na tarde da Sexta-Feira quando o sangue da nova e 

eterna Aliança foi derramado sobre o mundo no monte Calvário. Mas 

aí não foi tudo. No dia de Pentecostes, a Igreja, gerada no sofrimento e 

na morte, tornava-se bem viva e atuante. Foi efeito da efusão do 

Espírito sobre os apóstolos e discípulos reunidos na oração com Maria 

SS.ma no Cenáculo.
396

 

 

Desse modo, a origem da Igreja mostrava o vetor que ia da cruz e, portanto, do 

sofrimento para a vida, para a ação. Conforme o Bispo, tudo emanava dos propósitos divinos, 

pois, na sua compreensão, a Igreja não havia surgido a partir de desejos humanos. “Não foram 

as motivações materiais, sociais ou políticas que a determinaram. Ela corresponde 

simplesmente à vontade de Deus.”
397

 

Pensando no contexto social em que o Bispo se expressava, observa-se que a Igreja 

de Roraima estava envolvida na defesa dos direitos dos povos indígenas, e a fala do religioso, 

não só nesse texto, mas na quase totalidade de seus discursos publicados em “Igreja a 

Caminho”, dialogava com a sociedade local, em especial com sua elite econômica e política. 

Evidência disso pode ser observada em uma declaração do próprio periódico em março de 

1986, quando denunciava que a Igreja de Roraima se encontrava em meio a uma campanha de 

difamação promovida por órgãos governamentais do Território pressionados por fazendeiros e 

donos de garimpo, contando ainda com o apoio da Polícia Militar e do principal canal de 

televisão local. Acusava os poderosos de Roraima de jogarem índios contra índios para inibir 

a autodeterminação desses povos e neutralizar a ação da Igreja em favor deles.
398

 

Destarte, os argumentos do Bispo eram empregados muito mais no esforço de 

justificar para a sociedade local a nova forma de atuar de seus religiosos, a maneira 

diferenciada de evangelizar e, principalmente, a aproximação dos padres com os indígenas. 

Pois as mudanças haviam, por um lado, acarretado abandono à prática da desobriga e, 
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consequentemente, das sedes das fazendas como local de reuniões e celebrações e, por outro, 

levado os padres a se infiltrarem nas comunidades indígenas. 

Mostrando que a ação da Igreja, naquele momento, não era uma decisão da vontade 

humana, afirmava o Bispo que seus padres não agiam em defesa dos excluídos por vontade 

própria, mas de acordo com uma causa maior, para além de seus desejos pessoais. Era, 

portanto, uma tentativa de se retirar do confronto direto com as elites locais para colocar-se 

apenas enquanto agentes no exercício de um poder transcendente.  

Na orientação dada aos leigos na mensagem do Bispo da edição de maio de 1984, 

percebe-se a dimensão do deslocamento que, consciente ou inconscientemente, se desejava 

efetuar, quando comparada às práticas tradicionais da Igreja Católica. Comentava Dom Aldo: 

 

Quando assistimos à Missa naturalmente olhamos para leitores, 

comentaristas, e estamos atentos ao que o Padre faz e diz. É bom não 

esquecer os que estão ao nosso lado e ocupam os bancos. Eles são 

como nós, membros do povo de Deus, e é com eles que devemos viver 

a nossa vida Cristã. É com eles que rezamos e devemos cooperar. 

Catequese, cursos, liturgia, visitas às famílias doentes, presos, 

organização, comunicação são lugares de trabalho em comum. 

Vamos tomando cada vez mais consciência do que somos. Vós que 

trabalheis para transformar suas comunidades em “famílias de Deus”, 

viva, responsável não desanimeis esforçai-vos por ser instrumento de 

comunhão e dando a todos condições para crescer e participar. A 

Igreja é obra de Deus. Ela está a caminho.
399

 

 

Com essas orientações entende-se que a Igreja afastava-se do centro e, em parte, 

abria mão da posição de instituição central e detentora única de um corpo sólido de princípios, 

práticas e saberes que, enquanto guardiã fiel, transmitia aos seus seguidores. Ao pedir para 

que os católicos não se concentrassem apenas nos padres, nos leitores e comentaristas, mas 

que se voltassem também para a presença de quem estava ao lado, afirmando que era com este 

que se convivia no dia a dia, a Igreja tendia a sair da posição de frente para colocar-se ao lado, 

caminhando junto com a comunidade. 

Assim, a formação do Apostolado não podia consistir só na instrução teórica e, com 

isso, o método VER, JULGAR, AGIR à luz da fé, recomendado pelo Concílio Ecumênico 

Vaticano II, conforme a edição de dezembro de 1986, ganhava sentido, uma vez que os fatos 
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[...] são julgados à luz dos princípios que a pessoa tem. Para um 

marxista, o julgamento será feito à luz dos princípios do Marxismo, 

para um budista será à luz dos princípios budistas, para um cristão o 

julgamento irá partir à luz dos ensinamentos bíblicos e da Igreja. Para 

o cristão “julgar” significa perceber o que está ajudando ou impedindo 

os homens de se libertarem e se tornarem irmãos.
400

 

 

Ao declarar que cada um julgava de acordo com seus próprios princípios e apresentar 

como alternativa o método “Ver-julgar-agir”, a Igreja colocava ao alcance de seus seguidores 

o recurso que considerava necessário para uma percepção mais objetiva do meio social em 

que viviam. Mesmo permeado de dogmas religiosos e, portanto, de uma liberdade conquistada 

à luz do evangelho, o esforço para retirar as pessoas da condição de “peça fácil de 

manipulação” e torná-las livres, “como Jesus Cristo foi”, pereceu investir os participantes de 

um poder e lhes proporcionar uma força que muitos deles desconheciam ter, levando parte a 

se tornar sujeito consciente de sua função social. 

Aplicado nas comunidades eclesiais de base, lugar de ação dos padres progressistas, 

em geral o método “ver, julgar, agir” era colocado em prática em “[...] barraco de vila, na casa 

modesta de um lavrador ou no salão paroquial [...]”
401

. No exercício desse método: 

 

[...] os participantes fazem suas orações e cânticos e, em seguida, 

colocam seus problemas e dificuldades. Em geral, são problemas 

domésticos (uma filha doente, um vizinho desalojado de seu terreno, o 

mutirão para erguer o barraco destruído pela chuva) e profissionais (a 

obrigação de fazer horas extras na fábrica, a organização do sindicato 

rural, o desemprego).
402

 

 

Embora variasse muito a forma de empregar o método, na condução da reunião, “Em 

certas comunidades, o monitor ou coordenador simplesmente indaga aos participantes como 

foi a semana em casa, no bairro, no trabalho. No relato, saem os problemas e as dificuldades; 

percebe-se que uma ou duas questões se impõem como mais importantes”
403

. Dessa forma era 

trabalhada a primeira parte do método, ou seja, o “ver”. 
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Assim, as pessoas eram chamadas a se posicionar, elas precisavam externar suas 

formas de perceber o mundo em sua volta. Exercício que, por outro lado, ao partilharem das 

experiências dos outros participantes, lhes permitia deduzir a posição que seus pensamentos 

ocupavam no conjunto das observações levantadas e, por conseguinte, no contexto social 

vivido. Dessa maneira, os participantes se tornavam sujeitos de pensamento. 

Na segunda parte da aplicação do método era a vez de “julgar”, momento em que se 

fazia presente o contexto religioso e se recorria a passagens do evangelho, indagando “Como 

Jesus agiria nessa situação?” e “Como devemos agir?”. Apesar do apelo ao texto religioso, 

não se tratava de visitá-lo para encontrar formas adequadas e exemplos de vida, mas para se 

saber como sair de uma situação de desconforto, para resolver problemas pontuais do 

cotidiano, ou seja, os textos tinham um sentido prático. Nas experiências e ensinamentos de 

Cristo se encontrava a sabedoria para se salvar ou, pelo menos, se aliviar das dificuldades 

impostas pelas condições de vida. 

Fechando sua aplicação, era hora de ação, era a vez de “agir”, o que requeria 

planejamento para execução do problema ou problemas selecionados. Como resultado disso, 

“Combina-se um mutirão para ajudar a colher o feijão de um lavrador ameaçado de perder a 

produção, o abaixo-assinado no bairro para reivindicar água ou esgoto para as casas, a compra 

de alimentos no atacado a fim de evitar os altos preços do varejo”
404

. Apesar de não ser tão 

simples assim, uma vez que na prática as coisas não funcionam de forma tão mecânica como 

foi exposta, alguns problemas consumindo meses de atenção de uma comunidade, em síntese 

era também nesse formato que atuavam os padres progressistas em Roraima, na década de 

1980. 

Firmada nesse método e no Evangelho, essa visão teológica produzia um calendário 

de ação, apoiado na história consolidada ao longo do tempo pela Igreja Católica. A 

“quaresma” era tempo de preparação para celebrar dignamente o mistério da morte e 

ressurreição de Jesus; entre os pedidos feitos ao cristão durante sua passagem estava a 

Caridade, motivo da instituição da “Campanha da Fraternidade”. “A Paixão e morte de Nosso 

Senhor Jesus Cristo” era ocasião em que a Igreja levava a pensar naqueles que tinham fome e 

ainda em que os cristãos deviam se voltar para a interiorização e meditação. Em maio se 

recorria a “Nossa Senhora”, Maria consoladora dos aflitos e refúgio dos pecadores, pois sua 
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mensagem era de esperança e libertação. Ela “viu que a vinda de Jesus ao mundo iria 

determinar a exaltação dos humildes e o rebaixamento dos soberbos”
405

. 

Com essa orientação, a Igreja procurava justificar a ação de seus integrantes diante 

dos interesses da elite econômica local, enfrentando as forças políticas, no esforço de 

legitimar a atuação de seus religiosos em favor dos excluídos, em especial dos povos 

indígenas. A citação a seguir apresentava um monólogo, constituído de pergunta e resposta, 

em que a Igreja justificava sua atuação em favor dos povos indígenas: 

  

O que fez e o que faz a Igreja de Roraima com os índios? Nada mais, 

nada menos que desenvolver uma ação evangélica. Ora, evangelização 

incide sobre toda a vida humana, quer no aspecto social, quer 

econômico e político. Entre evangelização e promoção humana, diz o 

Papa Paulo VI, existem laços muito fortes. Evangelizando, a Igreja 

tende a acompanhar o homem na sua libertação de tudo aquilo que 

oprime: pecado, situações de injustiça, ignorância, doença, pobreza, 

etc. É isso que a Igreja de Roraima tem feito com os índios. [...] 

Evangelizando os índios a Igreja sempre repetiu que aos índios devem 

ser dadas condições de vida e desenvolvimento, sem paternalismo. [...] 

Tendo a terra e trabalhando seriamente nela, os índios não precisam 

esmolar recursos para levar uma vida digna, como homens e como 

cristãos.
406

 

 

Dessa forma, o processo de evangelização envolvia todos os aspectos da vida, 

principalmente o político. Ao religioso, no exercício dessa condição, estavam abertas todas as 

portas para a atuação na melhoria da qualidade de vida da comunidade, em especial levando 

os indivíduos à libertação de toda opressão terrena, aspecto que pareceu custar mais caro aos 

teólogos da Teologia da Libertação. 

Quanto à natureza das comunidades eclesiais de base, o periódico recorria a 

Leonardo Boff para declarar que: 

 

Não se trata de um movimento dentro da Igreja como podem ser os 

cursilhos, o catecumenato cristão, comunhão e libertação ou o 

movimento familiar cristão. Com as comunidades se trata de algo 

mais fundamental: da própria Igreja na base do povo. As comunidades 

respondem a questão: como se encarna e se estrutura a vivência 
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comunitária da fé apostólica nas condições do povo que, no Brasil 

como de resto na América Latina, e simultaneamente religioso e 

oprimido? As Comunidades Eclesiais […] são verdadeiramente Igreja, 

Igreja que assimila as características do povo, Igreja na qual o povo 

pode expressar sua fé no registro própria da sua cultura, de seus 

valores e de sua ânsia de libertação para a participação e comunhão na 

justiça. Na medida em que a grande Igreja se abre as camadas 

populares, estas entram com tudo o que são e tem para dentro da 

Igreja, conferindo-lhe uma característica própria. E a grande Igreja 

não pode renunciar a se fazer popular se quiser, efetivamente, 

evangelizar o povo dos pobres que constituem as grandes maiorias de 

nosso país. Caso contrário, o povo cristão fica reduzido a uma massa 

de fregueses sem maior participação na constituição da própria 

Igreja.
407

 

 

Como argumentava o teólogo, em vez de um movimento, um estudo específico, que 

caracterizava as práticas da Igreja enquanto instituição tradicional, tratava-se de um 

deslocamento da própria Igreja, saindo da posição social ao lado da elite, que até então 

ocupara, para a base da sociedade, meio no qual materializaria suas práticas religiosas, 

incorporando as adversidades e anseios vividos pelas camadas sociais situadas nessa posição, 

uma vez que a fé, conforme a citação, era processada na própria cultura do povo. Nessa 

condição, os religiosos se transformariam em líderes comunitários, também preocupados com 

os problemas que afetavam as comunidades em que se inseriam. 

Levando essa nova postura da Igreja ao extremo, podia-se prever que ela enquanto 

instituição tradicional tendia a subsumir à medida que as camadas populares “entram com 

tudo o que são e tem”, ou seja, trabalhando a “fé no registro próprio da sua cultura”, uma vez 

que a musicalidade, os instrumentos e os próprios deuses dos indígenas e afrodescendentes 

eram outros. Mas, sendo menos radical, seus traços rígidos e seu corpo doutrinário perderiam 

em muito sua função, uma vez que, em tese, não havia mais povo a ser catequizado, mas povo 

a ser acompanhado em suas próprias experiências cotidianas. 

Para mostrar o novo caráter de libertação da fé, o periódico confrontava a Teologia 

da Libertação com a Teologia tradicional da Igreja: 

 

Somos herdeiros de uma codificação da fé, que se concentrava 

particularmente no seu apelo à pessoa tomada em sua individualidade, 

ou à família como meio privilegiado de transmissão da fé e do ethos 
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cristãos. Esta forma de cristianismo pouco explorou as dimensões 

libertárias da fé, e assim chamada “memória perigosa e subversiva de 

Jesus Cristo”, crucificado pelos poderes deste mundo e ressuscitado 

por Deus para mostrar o triunfo divino e humano, de uma vida 

sacrificada pela causa da libertação total dos homens, especialmente 

dos empobrecidos. Puebla critica duramente esta redução do 

cristianismo, a intimidade e a privacidade. Jesus pregou e morreu na 

publicidade do mundo, e é Senhor não apenas dos pequenos espaços 

do coração, mas também da sociedade e do cosmos. Evidentemente a 

fé cristã elabora e anuncia uma mensagem sobre o Absoluto e o 

Último da vida humana em Deus; mas porque este último está ligado e 

depende da forma como conduzimos a vida nas instâncias penúltimas 

e antepenúltimas, numa palavra, na história, não anuncia apenas o 

desfecho feliz no termo do mundo, mas também urgências e apelos 

para o curso do mundo. Não prega apenas a ressurreição, mas também 

a qualidade justa e fraterna da vida temporal.
408

 

 

Nessa concepção, os religiosos ligados à Teologia da Libertação trabalhavam um 

deslocamento nas práticas religiosas que lhes proporcionava outra dimensão, saindo do 

limitado “espaço do coração”, da intimidade e da privacidade para a amplidão do espaço 

público, ao deslocar a codificação da fé do indivíduo e da família para a comunidade 

enquanto espaço de comunhão, de fé e libertação. Entretanto, se imagina que o maior 

deslocamento na perspectiva de inclusão social estava em abrir os espaços restritos da 

individualidade para o mundo, ou seja, dar publicidade à intimidade individual – em especial 

à forma de sentir e conceber as coisas e a vida –, elevando o indivíduo à dimensão do 

coletivo. Uma vez desencadeado esse processo, pressupõe-se que o indivíduo tendia a se 

tornar mais responsável não só pela sua pessoa, mas pela comunidade, pelo bairro, pela 

cidade, pelo país e, enfim, pelo mundo, a exemplo do apelo colocado pelo movimento 

ecológico. 

Essa elevação das “pessoas comuns” à dimensão social e política através das práticas 

religiosas não se dava de forma aleatória, mas orientada pelo método ver-julgar-sentir, que 

chamava atenção para os mais diversos aspectos da vida cotidiana e acrescentava às 

atividades religiosas dos fiéis os deveres para com a vida política. “Daí se deriva um 

compromisso determinado da fé com os processos sociais visando a construção de relações 

sociais mais simétricas e humanas”, pois, “para ser um bom cristão, é preciso preocupar-se 

também com a justiça social”, porque: 
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Um cristão em nossa realidade brasileira que se opõe às mudanças 

qualitativas da sociedade, não é só um cidadão conservador, mas um 

cristão infiel ao Evangelho porque é surdo ao clamor dos oprimidos, 

que sobe de todas as partes. O cristianismo que conscientizou esta 

exigência de mudança, não se presta mais a ser um totem legitimador 

do Status Quo social e religioso, mas emerge como fator de 

protestação e de elaboração de ideias libertários.
409

 

 

Dessa forma, não havia como separar a salvação da libertação nessa nova prática 

religiosa, uma vez que ela emergia como instrumento de fé e de busca de liberdade. Ao 

indivíduo estava interditada a posição de conservador; ser fiel ao Evangelho era entrar para as 

fileiras dos que trabalhavam por mudanças nas condições sociais. Na comunidade “Os 

membros dos grupos de reflexão devem ser missionários, apóstolos dos seus próprios 

vizinhos, convidando-os a participarem do grupo, sem jamais forçar ninguém”. Para essa 

tarefa, a Igreja esperava contar com a ajuda de todos os batizados, para se tornar mais vital e 

dinâmica. 

Ao afirmarem sair da condição de “totem legitimador do status quo social e 

religioso”, esses agentes rompiam com o suposto pacto historicamente celebrado com o 

colonizador e se direcionavam para uma aliança direta com o colonizado. Assim, saíam 

também da condição de agentes engajados na construção de identidades tradicionais para 

trabalhar no fortalecimento de outro tipo de identidade, que, por sua vez, se opunha às 

anteriores. Motivo pelo qual eram criticados pela elite local, pois essas mudanças na sua 

forma de agir, sugeridas pela Teologia da Libertação, implicavam alteração nas relações de 

poder da sociedade local, modificando práticas e concepções já bastante sedimentadas. 

Entendendo que os padres haviam sido caluniados ao serem acusados de estocar 

armas por Benedito Magalhães Joca, assessor para Assuntos Indígenas da Secretaria de 

Segurança Pública do Território de Roraima – denúncia que levou a Polícia Federal, em 

dezembro de 1986, a vasculhar os espaços ocupados pela Igreja –, desabafava Dom Aldo: 

 

Os grandes têm medo dos pequeníssimos. Basta que um índio fale, é 

suficiente que alguns índios se reúnam para discutir seus problemas, é 

só resolverem fazer uma roça, criar umas vacas, e eis que os 

poderosos se preocupam, se põem em pé de guerra, recorrem as armas 
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e artimanhas de todos os tipos para sufocar os direitos e as esperanças 

dos pequeníssimos.
410

 

 

Em resposta a essa denúncia, o Bispo comentava que as armas da Igreja eram a 

“palavra libertadora do Cristo” e a “união do povo de Deus”. Aproveitava ainda para lembrar 

aos policiais federais encarregados de verificar a existência do arsenal de armas em poder da 

Igreja que existia nas malocas uma autoridade chamada Tuxaua, observando que, “Quando 

um civilizado ou até mesmo um índio de outra maloca chega para fazer uma visita, vai falar 

primeiro com ele”. Com isso, o Bispo tornava presente uma liderança ignorada por pioneiros 

e colonizadores desde a chegada dos europeus no Brasil. 

A citação também deixava transparecer que o modelo de sociedade que devia ser 

implantado em todo o Território de Roraima já estava definido, era como se fosse algo 

naturalmente determinado, de maneira que qualquer outra proposta que ferisse esse curso 

“natural” das coisas seria algo a ser combatido, a exemplo da proposta de organização das 

comunidades indígenas. Isso mostrava que, enquanto os indígenas estiveram subordinados ao 

projeto de ocupação do Território do colonizador, a organização social local estava em ordem, 

mas, ao se transformarem em sujeitos de ação, tomando iniciativas por conta própria, 

passavam a ser vistos como problema pela sociedade boa-vistense.  

Nessa resistência, as lideranças indígenas recorreram às suas memórias, às suas 

tradições e se colocaram enquanto “historiadores orgânicos” na construção da identidade de 

seu povo. Essa nova postura se iniciou na segunda metade do século XX, momento em que os 

valores modernos perdiam força enquanto visão de mundo e a legislação se tornava mais 

favorável aos direitos dos povos indígenas, contribuindo para despontar o seu movimento. Em 

termos de sociedade brasileira, a memória dos povos indígenas surgia pela primeira vez em 

cinco séculos de contato e exploração, questionando a memória nacional de uma sociedade 

que se pensava portadora de uma cultura única. 

Essas mudanças não eram algo específico de Roraima, tratava-se de um movimento 

continental. No Brasil, teve início entre os anos de 1974 e 1980, pois foi nesse período que as 

lideranças indígenas começaram a ultrapassar as fronteiras de suas próprias aldeias para 

alcançar círculos mais abrangentes, envolvendo diversas etnias desses povos em assembleias. 
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Foi o momento da constituição de novas lideranças e de renovação de 

outras mais tradicionais, porém igualmente comprometidas com o 

novo horizonte que a elas se abriam marcado pela ideia de 

organização política e por um forte sentimento de fraternidade 

indígena.
411

 

 

Um ponto significativo para a construção dessa identidade foi a importância que suas 

lideranças passaram a dar à categoria “índio”, até então entendido como coisa instituída pelo 

colonizador e, portanto, algo a ser combatido, pelo fato de encobrir suas identidades originais. 

Nesse período: 

 

Ele passa a ser usado para expressar uma nova categoria, forjada agora 

pela prática de uma política indígena, a saber, elaborada pelos povos 

indígenas e não mais pelos alienígenas, fossem eles particulares (como 

as missões religiosas), ou governamentais (como a Fundação Nacional 

do Índio – FUNAI) – políticas essas denominadas de indigenistas.
412

  

 

Foi também considerada crucial a noção de povo, pelo fato de remeter a uma visão 

holística do grupo enquanto uma unidade não segmentada em classes, gêneros, faixas etárias, 

o que a tornava resistente a ideologias individualistas. Noção que teve a marca da obsessão do 

“Nós tribal” e da consciência de uma origem e de um destino comum.
413

 

Entretanto, não se tratava de um acontecimento em um meio qualquer. O lugar de 

formação desse sentimento era o seio de uma sociedade adversa, em que o termo “índio” unia 

várias etnias. Dava-se a estas um horizonte comum para operar dentro de um contexto 

desfavorável, com “Sua forte capacidade mobilizadora legitimada por tradições míticas ou 

históricas suscetíveis de conferir aos membros do grupo uma consciência de pertencer a um 

povo virtual ou realmente ameaçado.”
414

 

Apesar de se tratar de uma identidade com características continentais, entende-se 

que em cada espaço ela era construída, em primeiro lugar, com os recursos que este permitia. 

Dessa forma, podia-se falar de uma identidade indígena de Roraima. Tratava-se de uma 

representação com sujeitos e espaço de construção bem definidos, mas que, na elaboração, 
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carregava consigo os elementos de um contexto mais amplo. Assim como a memória 

individual se apoiava na memória do grupo, essa memória local se apoiava numa memória 

mais global, representada pelo movimento indígena como um todo. 

As atividades religiosas dos padres progressistas em Roraima prestaram grande 

contribuição na construção dessa identidade, ao proporcionar, no primeiro momento, apoio 

logístico, como espaço para reuniões, e auxílio em projetos comunitários, com os religiosos 

desenvolvendo os mais diversos cursos, prestando orientação política, colaborando para 

deslocamentos de suas lideranças. Entretanto, se imagina que a principal contribuição para a 

promoção da pessoa se deu no campo subjetivo, pois: 

 

Os termos “identidade” e “subjetividade” são, às vezes, utilizados de 

forma intercambiável. Existe, na verdade, uma considerável 

sobreposição entre os dois. “Subjetividade” sugere a compreensão que 

temos sobre o nosso eu. O termo envolve os pensamentos e as 

emoções conscientes e inconscientes que constituem nossas 

concepções sobre “quem nós somos”. A subjetividade envolve nossos 

sentimentos e pensamentos mais pessoais. Entretanto, nós vivemos 

nossa subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a 

cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos e no 

qual nós adotamos uma identidade. Quaisquer que sejam os conjuntos 

de significados construídos pelos discursos, eles só podem ser eficazes 

se eles nos recrutam como sujeitos. Os sujeitos são, assim, sujeitados 

ao discurso e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos que, 

dessa forma, se posicionam a si próprios. As posições que assumimos 

e com as quais nos identificamos constituem nossas identidades.
415

 

 

Levando em conta esses aspectos, e voltando para o quadro dos povos indígenas 

traçado pelo padre Jorge quando os visitou pela primeira vez, conforme relatado no segundo 

capítulo, afirmando que eles estavam “desprezados pela sociedade envolvente, que os 

qualificava no linguajar comum de „bichos‟, sem assistência médica, [...] sem terra, sem 

dignidade, numa dependência extrema, vergonhosos da própria língua e [...] entregues às 

bebidas alcoólicas”
416

, pode-se imaginar o grau de importância que teve para os indivíduos 

envolvidos no movimento a construção de uma identidade positiva desse povo. 
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O impacto do despontar desse fenômeno nos sentimentos individuais pode ser 

evidenciado nas entrevistas concedidas no ano de 2002 por três pessoas que haviam estudado 

no internato e, posteriormente, escola de formação de professores indígenas da Missão São 

José, espaço onde se iniciou o movimento indígena local, situado na região nordeste do 

Estado de Roraima, a 200 quilômetros de Boa Vista. As entrevistas tinham por objetivo 

compreender os motivos que haviam levado os entrevistados a se integrarem ao movimento 

indígena. Uma das entrevistadas, Lindalva Nascimento Peixoto, macuxi, professora, foi uma 

das principais lideranças femininas em Roraima. Ela relatou o sofrimento de seu povo, de sua 

família e as humilhações sofridas pela mãe prestando serviços domésticos em sedes de 

fazendas. Dessa etapa da relação com a sociedade não indígena, concluía ela: “Tudo que era 

nosso não valia nada.” Seu despertar para o movimento aconteceu quando foi “assistir um 

curso de direito, direito das leis que fala que ampara o indígena, Lei 6.001. Para mim, isto foi 

uma novidade, para todos nós”. E relatava: “Hoje, não. Hoje, nós temos outra visão, não é? 

Nós reconhecemos os nossos direitos.”
 417

 

Dessa forma, participando de um curso para catequistas, a Lei 6.001 lhe foi 

apresentada, acontecimento que a colocou na linha de frente do movimento indígena em 

Roraima, pois interrogava “Quem é que vai fazer valer este direito?”. Surgia assim o dever de 

responsabilidade perante a situação em que viviam naquele momento os povos indígenas. 

Agora amparada pela Lei 6.001, seu trabalho na construção de uma nova identidade desse 

povo tinha sabor de justiça, seria a correção das humilhações sofridas pela sua comunidade e, 

especialmente, pela sua mãe, que fora proibida pela professora de falar a própria língua de 

origem com ela e seus irmãos. 

O segundo entrevistado foi Luciano Peres Bonifácio, nascido na comunidade do 

Barro, região indígena vizinha a Missão São José. Em suas memórias está presente o Tuxaua 

chamado Terêncio, que, conforme o entrevistado, no início do movimento participava de 

reuniões em outros estados e, toda vez que chegava de uma viagem, ia conversar com o 

pessoal da escola, falando da finalidade da reunião e da importância da organização do 

movimento.
418

 Mas, nas suas lembranças, ganhava destaque especial a imagem de Vicente 

Pira, que foi seu professor, um leigo, italiano
419

, que chegou a Missão com 22 anos. Declarava 
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Luciano que devia o que sabia a esse professor, afirmando ainda que a educação na escola 

mudou com ele, que, com pouco tempo na Missão, já falava macuxi e trabalhava no 

lançamento de livros na língua. Lembrava que ele começou falando nas brincadeiras, nos 

jogos de bola e foi incentivando a prática da língua, montando grupo de estudo à noite e, 

depois, começando a introduzir em sala de aula.
420

 

Acrescentava Luciano que já havia alguns internos que falavam a língua, mas antes 

eles tinham vergonha de usá-la. Imagina-se que a valorização de seus costumes e tradições, 

tão desprezados pela sociedade não indígena local, por um jovem estrangeiro inteligente que 

visitava as comunidades indígenas de moto aos domingos era algo bastante significativo para 

os jovens estudantes indígenas, fazendo-os passarem a gostar de sua língua de origem. Com 

base em fatos dessa natureza, pode-se afirmar que o valor maior da relação entre indígenas e 

religiosos estava no campo subjetivo, ao levar aos primeiros autoconfiança e a autoimagem. 

Por último, foi entrevistada Ironice da Silva Messias, também da mesma comunidade 

de Luciano, filha de pai Macuxi e mãe Wapixana, seu pai foi tuxaua da sua comunidade. Ela 

estudou na Missão em um único período, de 1961 a 1969, abandonou os estudos para se casar 

com um não indígena e foi morar em fazenda. Em 2002, quando entrevistada, havia retornado 

em definitivo para a comunidade no último ano.  

Perguntada sobre os motivos de seu retorno, comentou que até três anos atrás não era 

a favor da presença dos não indígenas em sua comunidade, pois perguntava: por que os índios 

estão querendo essa terra? Pois, conforme observava, no passado eles só se preocupavam com 

o que comer e beber, não pensavam no futuro. Entretanto, reconhecia que: “Hoje, não, está 

mais avançado para os indígenas [...]. Esses que já têm seu estudo, querem alguma coisa na 

vida, querem ter um carro, querem ter sua fazenda, querem ter o seu saber de professor, 

enfermeiro. Ou vai ter mais conhecimento, vai viajar.” E finalmente dizia: “Agora, sim. 

Agora eu estou vendo e agora eu estou sabendo como são os nossos direitos, como nós 

podemos ter os nossos direitos.”
421
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Dessa forma, o efeito da atuação desses religiosos, juntamente com outros segmentos 

da sociedade organizada que os auxiliaram a se organizar, foi mais positivo no campo da 

subjetividade, ao contribuir para colocá-los em condição de sujeitos de uma política 

afirmativa. 

Com base nessas fontes, pode-se afirmar que, entre as instituições tradicionais 

observadas nesta pesquisa, as alterações efetuadas no seio da Igreja Católica foram as mais 

significativas, na década de 1980, em Boa Vista, quando se pensa em deslocamentos nas 

relações de poder e na inclusão social. Apesar de se tratar de mudanças que poderiam ser 

caracterizadas como “de cima”, uma vez que emanaram das principais autoridades da Igreja, 

tendo como um de seus mais importantes agentes locais o próprio Bispo, embasado em 

princípios provenientes do Vaticano II, com apoio da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil - CNBB e do Conselho Indigenista Missionário - CIMI, foram expressivas pelo 

impacto causado no conjunto da sociedade local e, especialmente no que interessa a esta 

pesquisa, no seu envolvimento com as “pessoas comuns”. 

Entende-se esse deslocamento como passo em direção a práticas políticas mais 

justas, mais humanas e democráticas, pois, ao colocar como prioridade a luta na defesa dos 

direitos de indígenas, mulheres, negros, ou seja, dos segmentos sociais mais explorados, a 

Igreja, nesse período, deu um passo na direção da inclusão das “pessoas comuns”. Com isso, 

não só alterou sua posição no jogo das relações tradicionais locais, como sua mudança 

contribuiu para forçar alterações na forma de atuar de outras instituições. Ação que na década 

de 1990 passou a perder força no seio da Igreja, e na atualidade, com os carismáticos, vive um 

deslocamento em sentido contrário. 

Até aqui, neste trabalho, os indícios de alterações em favor dos grupos sociais mais 

explorados socialmente se mostraram em forma de facilidades que passaram a se apresentar 

para as suas ações: a nova concepção de natureza derivada do ambientalismo e as novas 

práticas evangélicas dos religiosos progressistas abriam portas para outras maneiras de esses 

grupos agirem. Entretanto, o impacto das mudanças da interação social das “pessoas comuns” 

e de seus próprios movimentos no contexto institucional e social, sugeridas pelos discursos 

contidos nas fontes, ainda não foi percebido. Passa-se a observar agora esses deslocamentos 

no contexto da família e da educação escolar. 
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3.3 FAMÍLIA E DESLOCAMENTOS NAS RELAÇÕES DE PODER 

 

Neste tópico sobre a família, colocam-se em evidência questões levantadas na década 

de 1980 sobre as relações de poder que envolviam relações familiares. Em especial, aquelas 

relativas a situações de injustiça vividas por alguns membros da família, pelo simples fato de 

ocuparem determinadas posições na estrutura familiar estabelecida por regras que, 

tradicionalmente, haviam regido essa instituição. Busca-se colocá-las em evidência como 

forma de pensar os deslocamentos sugeridos nas relações de poder entre seus membros e entre 

essa instituição e a sociedade. 

Para abordar essas questões, toma-se como fontes básicas de análise a coluna 

“Mulher/ Mulher”, publicada no jornal “Tribuna de Roraima”, entre os anos de 1986 e 1987, e 

a página “A Mulher na Sociedade”, publicada entre os anos de 1986 e 1989 pelo periódico 

alternativo “Igreja a Caminho”. Ambas as fontes parecem, de alguma forma, influenciadas 

pelo movimento feminista. A coluna “Mulher/Mulher”, conforme o próprio jornal, 

apresentava textos independentes, cuja referência de autoria se dava em nome das atividades 

profissionais da autora, “Advogada e funcionária pública”, o que indica que não se tratava de 

um trabalho executado por profissionais da imprensa. 

No que diz respeito às concepções políticas e visões de mundo das duas fontes,  

 

Ao relacionar a coluna “Mulher/ Mulher” com a página “A mulher na 

sociedade” verifica-se que ambas tratam da condição da mulher, mas 

com referencial diferente: a primeira identificada com as políticas 

feministas e a segunda baseada na doutrina cristã. Estes referenciais 

apresentam uma enorme distância no que tange aos modelos de 

mulheres que as duas colunas almejam, uma vez que a coluna 

feminista defende a emancipação da mulher em todos os aspectos e a 

segunda, defende a emancipação feminina em alguns aspectos, 

relacionados aos direitos iguais, e a participação política. Entretanto, o 

ideal de mulher e de família ainda é marcado por um perfil de mulher 

santa e virgem e fundamentalmente, mãe, e, portanto referenciada por 

“Maria”, mãe de Jesus. Podemos constatar um paradoxo entre um 

modelo de mulher moderna, que trabalha que estuda que participa 

ativamente das transformações conquistadas pela mulher de hoje, 

porém presa aos valores morais e os dogmas da Igreja Católica que 

ainda exalta o modelo de mulher tradicional.
422
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Como se pode perceber, tratava-se de referenciais teóricos distintos, entretanto, 

dentro de um contexto social de uma época em que o movimento feminista e a defesa dos 

direitos das mulheres se encontravam em plena evidência. De forma que, independentemente 

das fontes de inspiração desses documentos e do modelo de mulher que desejavam alcançar, 

havia deslocamentos entre esses perfis almejados, comparados ao vivido pelas mulheres de 

então, o que, consequentemente, implicava mudanças no conjunto da sociedade – e é isso que 

interessa a esta pesquisa. 

Desse modo, limitando-se às problemáticas levantadas pelos discursos contidos 

nesses documentos, o tópico procura recuperar trechos dos relatos relacionados à família, 

buscando, entre outras coisas: dar sentido à história dessa instituição; realçar concepções a ela 

relacionadas; pensar como se estruturava e os problemas que apresentava; e destacar a atuação 

das mulheres que tiveram por objetivo mudar as relações entre seus membros. Portanto, se 

elege a instituição família ou a família boa-vistense da década de 1980 como tema para 

reflexão, para pensar os questionamentos colocados sobre a sua forma de se organizar e agir e, 

com isso, observar as alterações que pareciam indicar mudanças nas relações de poder. 

Examinando os relatos relacionados à história da família, a edição de dezembro de 

1986 de “Igreja a Caminho” colocava a atuação feminina ao longo do tempo como secundária 

e como uma herança judaico-cristã/ greco-romano, na qual a função da mulher ficava restrita 

à procriação e suas atividades principais, presas ao lar, ou então a saciar as necessidades 

sexuais nas casas de prostituição. 

Ressaltava que a sociedade brasileira ainda apresentava traços do patriarcalismo: 

“[...] o homem (chefe da família: patriarca) está cercado pelos seus dependentes: jovens, 

criados e mulheres, que devem estar sempre prontos a servi-lo.” No quadro mundial, essa 

situação só foi modificada, conforme o texto, com a revolução industrial e a urbanização, 

quando “instituições organizadas e mantidas pelo Estado e por particulares assumem funções 

econômicas, sociais, políticas e educacionais que até então eram desempenhadas pelo núcleo 

familiar”
423

. 
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A coluna “Mulher/ Mulher” de 25 de julho de 1986 comentava que: 

 

Há bem pouco tempo atrás, a mulher nascia e vivia para o lar. Era 

preparada para o casamento, aprendendo a cozinhar, costurar, bordar 

e, enfim, dedicar-se somente ao marido e aos filhos. O máximo que 

conseguia alcançar, através do estudo, era na área do magistério, 

quando concluía o curso normal, tornando-se professora de 1º Grau, 

antigo primário. Consequentemente, com poucas exceções, a mão-de-

obra feminina era restritiva e tecnicamente inexistente, pois aquelas 

que conseguiam se especializar em determinada área de nível médio 

ou superior, deparavam-se com o preconceito, hoje ainda existente, na 

hora de serem admitidas como empregadas, apenas por serem 

mulheres.
424

 

 

Em outra edição, a mesma coluna relatava que “Até 1962, a mulher que se casasse, 

no Brasil, era relegada à condição de relativamente incapaz, ao lado, por exemplo, dos 

silvícolas ainda não civilizados, que vivem em tribos, na selva”
425

. 

No campo das relações de trabalho, era observado que, “No texto da Consolidação, 

duas classes de trabalhadores ganharam proteção especial: as mulheres e os menores”. E 

acrescentava: “Não é sem razão que eles estivessem equiparados, também pelas Leis Civis, 

como incapazes. À época da promulgação dessas leis estava em pleno vigor a curatela da 

mulher pelo marido, equivalente à tutela do menor.” Ressaltava ainda que o capítulo III da 

CLT, denominado “Da proteção do trabalho da mulher”, dava a esta “segurança” e “certa 

estabilidade” nas relações trabalhistas entre o patrão e a empregada, embora entre seus 

dispositivos alguns estivessem “totalmente divorciados da realidade do mundo 

contemporâneo”, e outros inclusive já haviam sido ab-rogados pelo não uso, a exemplo do 

Artigo 466 e seu parágrafo único, que presumia: 

 

[...] autorizado pelo marido o trabalho da mulher casada e a faculdade, 

também delegada ao marido, de pleitear a Rescisão do Contrato de 

Trabalho da Mulher, quando a sua continuação for suscetível de 

arretar ameaça aos vínculos da família ou perigo manifesto às 

condições peculiares da mulher.
426
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Nesses fragmentos histórico-jurídicos apresentados, como se vê, a mulher aparecia 

como ser de qualidade inferior à do marido, sempre subalterna ao ser masculino, presa às 

atividades do lar e à função de procriar. Era tomada em posição social semelhante à do 

indígena selvagem e aproximada à condição de criança, a qual ela, enquanto mãe, devia 

educar. Nessa “ordem de lugar”, a mulher nascia e crescia para o lar, para dedicar-se ao 

marido e cuidar da educação dos filhos, pois: 

 

Ser mulher, até aproximadamente o final dos anos 1960, significava 

identificar-se com a maternidade e a esfera privada do lar, sonhar com 

um “bom partido” para um casamento indissolúvel e afeiçoar-se a 

atividades leves e delicadas, que exigisse pouco esforço físico e 

mental. Do outro lado, situavam-se as que podiam circular livremente 

por ruas, praças e bares, pagando, contudo, o alto preço da 

condenação moral, da perseguição policial e de outras formas de 

violência física.
427

 

 

Voltando à fonte, essa posição ocupada pela mulher nessa ordem a tornava objeto de 

discriminação e vulnerável ao autoritarismo e à imposição de poder pelo marido, condição 

questionada então. Alterar as relações familiares, de forma a permitir saída para essa situação, 

era o que a sociedade, ou pelo menos algumas mulheres, pleiteava nos anos 80 em Boa Vista, 

conforme as fontes pesquisadas. Tratava-se, portanto, de uma luta pela emancipação da 

mulher, que deveria colocá-la em condição de igualdade de oportunidades com os homens. 

Essas reivindicações faziam parte das lutas feministas desde o início do século XX, 

principalmente a partir de 1960. Dentro da perspectiva de mudança no cotidiano familiar, “a 

reinvenção da mulher” e a igualdade no casamento envolviam um conjunto de mudanças, 

ocorridas no Brasil a partir das décadas de 1960 e 1970, possibilitando às mulheres colocar 

em pauta suas ideias e seus valores.
428

 

Questões como aumento da participação feminina no mercado de trabalho, 

reconhecimento profissional e maior acesso à educação formal, que propiciariam olhares 

afirmativos para as mulheres, eram parte das transformações reivindicadas. “A emergência do 
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movimento feminista e as mudanças de comportamento atribuídas às mulheres, trazidas pela 

vida urbana e pelo mundo que se modernizava, pareciam ameaçar a dominação masculina de 

forma insuportável para homens que teriam sido educados numa ordem patriarcal.”
429

  

Os deslocamentos nas relações familiares eram corroborados a partir do próprio ato 

de procriar. Colocava-se em discussão a ação social de dar a vida, argumentando que não se 

fazia isso só, existia um coautor dessa responsabilidade, um parceiro, o pai. Com isso, 

chamava-se atenção para o fato de que, tradicionalmente, o pai havia sido deixado de lado, de 

forma que a responsabilidade pelo processo educacional ocorrido dentro do lar ficava todo a 

cargo da mãe, que assumia diretamente a educação dos filhos. Chamava-se, assim, o pai, o ser 

masculino, a participar da educação dos filhos. 

Nos debates que as relações familiares suscitavam, eram ressaltados dois tipos de 

educação que conviviam simultaneamente e produziam pessoas para práticas sociais 

diferenciadas. De um lado, dizia, “[...] nós mulheres, mais dotadas de sentimentos, que 

cultivamos desde criança, quando brincávamos com bonecas, o sentimento de ser mãe”, e do 

outro, continuava, “[...] ao nosso lado, um outro tipo de educação para os homens. Onde eles 

seriam simplesmente portadores de esperma no ato da fecundação”
430

.  Como se pode 

perceber, prática do cotidiano infantil, brincar de boneca era visto como alimento na 

conservação de um modelo de organização tradicional de família, especialmente na educação 

feminina. Colocava-se em evidência, assim, não a brincadeira em si, como ela, estimulada na 

infância, se reproduzia na forma de a sociedade se organizar. 

No trabalho com identidade, “observa-se um relativo consenso entre os 

pesquisadores em admitir que essa seja uma construção social, de certa maneira, sempre 

acontecendo no quadro de uma relação dialógica com o Outro”
431

. Nesse sentido, se a posição 

da mulher mudava no contexto do cotidiano, o homem, por força das circunstâncias, era 

também impelido à mudança, e tudo isso requeria reatualização na forma de educar, de sentir, 

de ser e conviver com o outro. Portanto, era necessário um modelo de educação que 

trabalhasse as emoções em todos os indivíduos.  
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Diante disso, a edição de janeiro/fevereiro de “Igreja a Caminho” de 1987 primeiro  

ressaltava como um inestimado valor humano os sentimentos e sensibilidade da mulher, 

afirmando que o desabrochar do corpo feminino e sua preparação para o ato de dar vida a um 

novo ser era a “tendência de toda a natureza biologicamente feminina, sadiamente 

desenvolvida, funde as energias sentimentais e fisiológicas da mulher; é uma predominância 

marcante de uma vitalidade que quer doar-se num sentido profundamente humano”. 

Salientadas essas qualidades, reivindicava isso também para o ser masculino, pois, se a 

mulher tinha essas qualidades, elas eram desenvolvidas desde a sua infância, na maneira como 

a menina “lida com sua boneca; com que carinho e amor cuida dela”. E, na sequência, 

indagava o texto: “O que a cultura atual coloca à disposição dos pequenos representantes do 

sexo masculino para que desenvolvam seu instinto paterno [...]. Ou será que o menino 

desenvolverá seu senso paternal brincando com miniaturas de carros, tratores, tanques de 

guerra, armas, ou correndo atrás de uma bola [...].”
432

 

Concluía seu raciocínio afirmando que “O sexo masculino também tinha 

sentimentos, queria amar e necessitava ser amado desde pequeno”. Daí a necessidade de 

mecanismos que desenvolvessem nos meninos o sentimento de ser pai, da mesma forma que 

era desenvolvido o sentimento de ser mãe nas meninas. Essa seria uma qualidade capaz de 

produzir um valor realmente humano que vitalizaria as pessoas.
433

 Mas observava que: 

 

Isso só será possível, diante de uma educação, onde se cultive 

também, no menino o sentimento da paternidade. Jamais batendo no 

garoto, quando este pega a boneca da irmã para brincar. Mas, sim, 

fazendo o mesmo esforço que fazemos para a menina. Incentivando 

em ambos os sexos a responsabilidade da vida.
434

 

 

Então, cogitava uma tarefa gigantesca para as mulheres: mudar o mundo, mudando a 

forma de educar os filhos. Uma vez entendido que a educação era a fonte da divisão de papéis 

sociais, visto que separava as tarefas reservadas a homens e mulheres, e também que a 

educação no lar era uma atividade deixada a cargo das mães, logo, elas detinham o poder de 

transformação que essa atividade permitia realizar. Dessa forma, contraditoriamente, a mulher 
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era chamada a exercitar o seu papel social tradicional, “responsabilidade pela educação dos 

filhos”, para transformar a sociedade. 

Tomando isso como uma verdade objetiva, a autora convidava as mulheres ao 

engajamento numa luta pela transformação do mundo em que viviam. Pois, “As mãos que 

embalam o berço são as que embalam o mundo” e, se “somos nós que embalamos o berço, 

que formamos mentalidade de homens e de mulheres. Que temos o dever de modificar essa 

realidade”.      

Dessa forma, se esperavam mudanças no comportamento masculino, uma vez que os 

pais não haviam sido “educados para lavar uma mamadeira; varrer uma casa; fazer uma 

alimentação”, e a necessidade de a mulher trabalhar fora do lar exigia alteração no seu 

comportamento.
435

 Portanto, a redistribuição das tarefas domésticas, até então a cargo da 

mulher, aparecia como uma exigência imposta por um novo contexto social vivido. 

Na nova “ordem de lugar” almejada, o paternalismo dava lugar a outro cotidiano. 

Nele o homem pai passava a realizar novas atividades, como demonstra o excerto seguinte, o 

que, conforme a matéria, era comum em algumas famílias de então: 

 

O jovem pai pega o neném dos braços da mãe, que acabou de 

amamentá-lo, dá suaves palmadinhas nas suas costas, num outro 

momento troca suas fraldas e brinca com ele, com carinho. Outro pai 

vai buscar os três filhos na escola, leva-os pra casa e prepara um 

lanche, enquanto todos aguardam a chegada da mãe, que sai mais 

tarde do trabalho. A família está reunida para um importante 

compromisso, no sábado de manhã. As crianças arrumam a casa, a 

mãe cuida da cozinha e o pai passa a roupa.
436

 

 

Esses relatos mostravam o redesenho do cotidiano familiar requerido pelas mulheres 

na década de 1980 em Boa Vista. Nessa reconfiguração o papel do pai e o da mãe se 

alteravam no interior do lar, e a imagem masculina perdia a sua posição central superior e 

passava a vivenciar experiências mais flexíveis e solidárias no que dizia respeito às relações 

de gênero. A citação também retratava alteração nas funções, pois era o pai quem pegava os 

filhos na escola e preparava o lanche enquanto aguardava a mãe chegar do trabalho.  

                                                 
435

 Igreja a Caminho. Boa Vista, mai. 1984. 
436

 Igreja a Caminho. Boa Vista, ago. 1987, p.10. 



238 

 

 

A adaptação às novas regras suscitava problemas a serem enfrentados por homens e 

mulheres, uma vez que os desafios estavam para além das mudanças no lar. A edição de 

“Igreja a Caminho” de setembro de 1986 colocava em discussão as possibilidades de uma 

página no informativo reservada exclusivamente à mulher. São significativas as questões 

apresentadas no seu próprio conteúdo pela pessoa convidada para escrever as matérias para a 

página – pode-se perceber que ela se sentiu honrada e desafiada ao mesmo tempo: 

 

Até aí, tudo bem. Mas e agora que chegou a hora de escrever, as 

dúvidas chegam: qual deve ser o conteúdo desta página como deverá 

chamar-se? Esta “Página da Mulher” deve existir daqui para frente 

porque será escrita por Mulher? (até agora parece que o “Igreja a 

Caminho” tem participação somente de homens [...], ou será que ela 

deve existir para falar sobre a Mulher, da Mulher e pela Mulher.
437

 

 

Esse relato mostrava o desafio relacionado à forma de produzir a página “Mulher na 

Sociedade”, identificada com as questões da mulher. Tarefa que lhe pedia decisão e firmeza 

na hora de se comprometer com a atividade, uma vez que exigia demarcação clara de sua 

posição junto a um quadro de profissionais de um órgão predominantemente composto por 

homens. 

Pensando nessas mulheres pioneiras na invasão e conquista de espaços até então 

considerados masculinos – e, portanto, interditados à presença feminina –, mulheres essas 

que, ao mesmo tempo, abriam alas para que os homens se ocupassem de atividades até então 

reservadas às mulheres, se percebe que a própria concepção de mulher passava por uma 

reelaboração, que, por sua vez, necessitava de alterações na sua própria fonte de inspiração. 

Nesse sentido, Maria de Nazaré, como modelo mais sagrado, precisava refletir outros valores 

para dar rosto à mulher do povo. 

Destarte, Maria surgia como uma pessoa decidida que, diante de um convite 

“revestido de um grande Mistério”, “mesmo sabendo que seria criticada pelos amigos, 

caluniada pela sociedade e até abandonada pelo próprio noivo”, não temeu dizer sim. O que, 

conforme o texto, a transformava em uma pessoa de fé, corajosa, desprovida de preconceitos e 

capaz de desafiar “todos os princípios e costumes da época” e, com a sua ação, ajudar “a 
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transformar a história da humanidade”
438

. Como se pode imaginar, para atingir esse perfil, a 

imagem de Maria foi estendida da condição de “uma mulher frágil, divina, de altar, figura 

venerada pelos cristãos como uma Santa, somente”
439

, para alcançar a condição de mulher 

corajosa, desafiadora e sem preconceitos, capaz de desafiar todos os princípios e costumes da 

uma época. 

Na construção e reconstrução das identidades, nem todos os traços da imagem de 

Maria satisfaziam às exigências da identidade de mulher que se desejava na sociedade então, 

mas havia aspectos de sua trajetória que preenchiam a nova posição pretendida, a exemplo de 

quando era apontada como “a primeira 'refugiada política' da história da humanidade, quando 

fugiu para o Egito, defendendo seu Filho da perseguição política de Herodes”
440

. Contudo, 

como nem todos os traços da imagem da mãe de Jesus correspondiam com a identidade 

almejada, tornava-se necessária a presença de outra Maria – só uma nova Maria poderia dar 

vida a uma nova mulher. Era preciso, portanto, esquecer a Maria do passado, “do catecismo, 

da infância, a imagem de Maria como mulher submissa e obediente, que nada traduz na 

verdade o que Maria foi, mas que muito prejudica as mulheres na hora que queremos ser 

Maria na Sociedade”
441

. Ou seja, Maria na vida pública. Como se pode observar, tratava-se de 

uma Igreja progressista, o que levava a alterações na própria forma de conceber Maria quando 

comparada à Igreja tradicional. 

Entre os desafios colocados ao novo perfil de mulher estava sua atuação no campo 

político, pois apontava para o seu engajamento na luta do dia a dia por uma sociedade melhor, 

no "compromisso de construir o Reino de Deus"
442

. Missão que requeria uma Maria não só 

como mãe do salvador, mas como todas as mães presentes na realidade social: empregada 

doméstica, lavadeira, boia-fria, operária, prostituta, moradora de bairro periférico de cidade 

grande.
443

 

Ao relatar o alto grau de alienação dos brasileiros, observava que a situação das 

mulheres era considerada ainda mais crítica.
444

 Comentava a mesma matéria que, em 1982, 

havia sido comemorado o cinquentenário da conquista do direito de voto da mulher, 
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entretanto, lembrava os números estatísticos daquele ano: as mulheres representaram 54% do 

eleitorado, mas, por outro lado, era baixo o índice de candidatas comparado ao número de 

homens.
445

 

Dessa forma, os deslocamentos já efetuados no seio da família e a posição que as 

mulheres desejavam ocupar tinham uma implicação social e política para elas, uma vez que, 

ao deixarem o lar, deviam ocupar espaço na sociedade, atuando politicamente em diferentes 

lugares, como forma de consolidar as alterações, que, como sugeria a citação, entravam no 

campo jurídico, requerendo ações específicas no parlamento. Sugeria a matéria que as 

mulheres precisavam atuar “nas comunidades de base, nas associações de bairros, nas escolas, 

nas representações de categorias profissionais (entidades de classe), nos sindicatos, nos 

partidos políticos [...]”
446

. Ou seja, incentivava a mulher a desenvolver o papel de sujeito 

político, atuando, especialmente, nos espaços responsáveis pela consolidação de seus direitos. 

Verifica-se que, apesar de a política ser considerada por muitos brasileiros como 

“coisa suja”, chamava atenção das mulheres para uma atuação voltada para os seus próprios 

problemas. Elas precisavam “criar um espaço político próprio, ampliar o debate, forçar a 

modificação de algumas leis e, sobretudo, procurar manter-se no poder dentro de um 

comportamento digno, que realce as suas características femininas”
447

. Frentes havia a 

conquistar. Um exemplo era visto no texto “Em defesa da mulher trabalhadora”, título que 

ressaltava as tarefas a serem levadas a efeito pelo recém-criado Sindicato das Secretárias(os) 

de Roraima: uma das suas bandeiras era “conseguir o respeito e a valorização da profissão e, 

acima de tudo, garantir ao profissional seu espaço dentro da sociedade”
448

.  

E, para além disso, havia obstáculos a serem vencidos que realçavam suas limitações 

de então: 

 

[...] a falta de preparo profissional; a falta de empregos de meio-turno; 

a difícil aceitação de mulheres casadas nos poucos trabalhos que 

existem; falta de creches; baixa remuneração do trabalho feminino; a 

discriminação; a inabilidade para conseguir sua liberdade; a falta de 

tempo e de gosto pela leitura; as excessivas horas gastas com 

programas de TV [...].
449
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Diante desses desafios a serem enfrentados pelas mulheres, percebe-se que havia um 

deslocamento sendo operado no seio da família e, pelos problemas expostos no excerto citado, 

a responsabilidade das mulheres para a sua realização era grande: ia desde a procura de 

emprego e a luta por melhores condições de trabalho, passava pela atuação contra a 

discriminação da mulher no trabalho, chegando até a luta contra si própria, uma vez que 

precisava ganhar habilidade em conseguir liberdade, assim como mudar hábitos – gostar de 

ler, além de reduzir seu tempo de lazer e entretenimento diante do televisor. 

Observa-se, porém, que essa fonte apresentava um discurso contraditório. Por um 

lado, defendia relações igualitárias e compartilhadas, incentivando a mulher a avançar no 

espaço público e modificar as relações familiares. Por outro, seu discurso ainda alimentava 

práticas conservadoras relacionadas ao papel feminino: meia jornada de trabalho, 

naturalização de características atribuídas à mulher e à menina, assim com o excesso de 

responsabilidade pelas transformações. 

Como forma de avaliar em que condições se achavam essas mudanças na década de 

1980, a coluna Mulher/ Mulher de 23 de maio de 1986 afirmava que as mulheres “se 

encontram em fase de transição, entre uma época de submissão e servidão e o nosso próprio 

tempo, de emancipação, realização profissional e valorização de nossas qualidades pessoais e 

até mesmo a plena satisfação sexual”
450

. No mês anterior, havia afirmado que a situação da 

mulher, sem dúvida nenhuma, havia melhorado muito, lembrando que, definitivamente, a 

mulher era livre para escolher uma profissão, trabalhar fora de casa, casar e atuar 

politicamente, entre outras atividades, mas infelizmente, à luz da lei, as mulheres 

continuavam condicionadas a situações de superproteção e discriminação.
451

 A conquista de 

igualdade entre homens e mulheres só ocorreu com a Constituição de 1988.  

Tomando por base esses relatos, a situação parecia bastante animadora, 

principalmente levando-se em conta que uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo 

mostrava que o grau de instrução das mulheres que trabalhavam no setor industrial era 

superior ao dos homens.
452

 Ou mesmo as condições em Roraima, onde se podia observar que 

a mão de obra feminina era superior ao contingente masculino. E que as mulheres, em sua 

maioria, possuíam o 2º Grau completo, condição que lhes colocava outra adversidade: 
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[...] quando os jovens de 18 anos em diante manifestam vontade de 

concluírem seus estudos fora do Território e, por serem mulheres, não 

podem partir e morarem sozinhas ou em repúblicas estudantis, 

“porque não fica bem para moça de família” e, às vezes, mesmo por 

falta de condições financeiras da família. Mas elas não se deixam 

abater e vão à luta, trabalhando com afinco à espera de uma 

oportunidade para crescerem e se realizarem profissionalmente.
453

 

 

Isso mostrava que as conquistas já realizadas requeriam novos avanços. Ou seja, ao 

entrar em campos desconhecidos de atuação, demandando habilidades adequadas à realização 

de suas tarefas, a mulher deveria ter mais liberdade para se qualificar e poder executá-las de 

forma satisfatória, o que forçava alteração na forma de educar as meninas e no modo de 

proceder das mulheres, que, por sua vez, quebravam regras de comportamento 

tradicionalmente vivenciadas. 

Continuando o balanço, a coluna Mulher/ Mulher de 29 de agosto de 1986 relatava: 

 

Fala-se aos quatro ventos, mundo à fora, da emancipação feminina, 

direitos de Mulher e sua liberação e igualdade ante a sociedade, antes 

predominantemente machista. É verdade. Mas até onde? O quê em 

essência, e o quê em aparências? Vejamos então: Nós mulheres fomos 

somando vitórias e aos poucos conquistamos o espaço que hoje 

ocupamos. Largamos o espartilho, o sutiã; arregaçamos as saias, 

penduramos o pano de prato e fomos à luta. Ocupamos espaços e 

discutimos abertamente nossa condição e direitos de trabalho e lazer, 

[...]. Maria Pia Matarazzo e Marta Suplicy estão aí, só para citar 

exemplos mais clássicos. Era o começo do fim. A derrocada do 

Machismo. Mas, e os homens? Muitos levantaram a bandeira e 

abriram fogo cerrado; outros engoliram sapos e foram buscar consolo 

no colo dos analistas. [...] Aparentemente, tudo acabou bem [...]. E 

aqui é que mora o perigo: A luta tornou-se mais sutil, e 

consequentemente, mais difícil. Ninguém vestirá a roupa de careta e 

nos mandará simplesmente embora e cuidar das panelas. Afinal, 

somos todos iguais, não é assim? 

Agora, saiamos sozinhas. Vamos a um bar ou a uma noite, pelo 

simples prazer de nos divertirmos. O que acontece? Voltamos à 

condição de mulher-objeto, alienada e disponível, e imediatamente 

rotuladas. Cercadas de 'machos' babando frases irremediavelmente 

feitas e impondo sua presença pela simples condição de serem 

“machos”, e portanto, necessários. E a noite que tudo encobre, 

descobre esse homem que “quer levar uma vida moderninha”, mas no 

fundo, continua agindo como seu antepassado – quando a mulher era 

uma caça a mais – que resolvia tudo no grito, ou melhor, na paulada 

[...]. E como os tempos não permitem que se ande com um porrete nas 
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mãos, usam como substituto, um sem número de artifícios do mesmo 

calão. 

O direto de ir e vir, e o direito de ESCOLHER, essenciais à condição 

do ser humano enquanto ser social, assume aqui um caráter que 

remonta aos primórdios das civilizações, num antagonismo gritante às 

conquistas da Mulher Moderna.
454

 

 

Portanto, se o dia mostrava de modo muito claro os avanços e as conquista 

femininas, à noite tudo era diferente. Isso evidenciava que, na superficialidade, as coisas 

tinham uma aparência, mas em profundidade elas não haviam mudado muito, e os antigos 

comportamentos machistas permaneciam ativos. Alheios aos avanços e conquistas das 

mulheres, os homens continuavam desrespeitando-as, revelando que traços mais profundos de 

uma cultura que os enaltecia permaneciam vivos. 

Não era, portanto, em todos os aspectos que as mulheres haviam avançado na luta 

por uma equiparação com o homem, valores sedimentados ao longo do tempo permaneciam 

em pleno exercício, aguardando o tempo para dissolver as conquistas femininas, e frases 

como “Os homens ainda não se deram conta de como as mulheres estão mudando, nem se 

esforçam seriamente para se adaptarem a essa mudança”, citada há 50 anos por Dora Russell, 

se mantinham atuais.
455

 

Com relação à situação local, observava que: 

 

Graças a Deus, aqui em Roraima, encontrei mulheres com essa 

postura, muito profissionais, conscientes de seus direitos e obrigações, 

e homens, que dividem a responsabilidade doméstica e financeira com 

suas mulheres e, acima de tudo, lhes dão o valor e o reconhecimento 

que merecem. Vocês já pensaram na cabeça de nossos filhos com 

esses exemplos positivos em casa? É uma geração futura quase que 

ideal e perfeita.
456

 

 

Portanto, Boa Vista surgia como uma cidade avançada e com um futuro promissor no 

que dizia respeito a relações entre homens e mulheres, pelo menos na percepção da escritora 

da coluna “Mulher/ Mulher”. 
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E, para além das questões específicas relativas à condição de mulher, em suas lutas 

estava também a defesa de seus filhos, a defesa dos direitos das crianças, que, assim como os 

das mulheres, deviam ser observados no momento de preparação da constituinte. Na cidade 

reclamavam-se lugares apropriados para elas, praças com espaços de lazer e com brinquedos 

que pudessem ser usados com conforto e segurança.
457

 

Da mesma forma, surgiam problemas ligados aos jovens, em especial à sua 

marginalização, associada ao uso de drogas e prostituição, observando que essa prática havia 

crescido muito em Roraima e atribuindo esse avanço às autoridades, que se limitavam à 

repressão. Citando a psicóloga Isolda Machado Evangelista, afirmava que, no caso de 

Roraima, “uma das causas mais sérias que levam o adolescente e o jovem à marginalização e 

ao uso de drogas é a falta de opção de lazer, de trabalho, de estudo”. Evitar que os 

adolescentes tivessem experiências desastrosas era uma tarefa que envolvia “não só a família, 

mas também a escola e principalmente o Estado”
458

. Outro assunto ligado aos adolescentes da 

época se expressava na preocupação com o voto aos 16 anos – enfatizava-se a necessidade de 

se orientar os jovens para esse exercício.
459

 

Portanto, nos temas discutidos na época, para além das ações pelos direitos das 

mulheres, havia várias frentes de luta que implicavam mudanças na família e transformações 

na sociedade. Em todos esses embates relacionados à família, pode-se observar que o sujeito 

central das batalhas eram agentes sociais até então consideradas frágeis. Levando isso em 

consideração, parece que o primeiro ponto a ser modificado no contexto da família era a 

forma como as mulheres, em especial as donas de casa, se concebiam e se compreendiam no 

mundo, para, a partir daí, trabalharem a mudança que, uma vez efetuada, produziria uma nova 

mulher e, consequentemente, um novo modelo de sociedade. Tratava-se do deslocamento de 

um ser considerado fraco e com pouco poder de decisão para outro forte e com um revigorado 

poder de determinação, em que a consciência de uma condição social adversa, na qual a 

mulher era vista como ser inferior e dependente, deveria ser o motor da transformação desse 

ser fraco em fortaleza. 

Entende-se que os deslocamentos enunciados nos relatos aqui trabalhados apontavam 

indícios de relações sociais mais justas, em especial no que diz respeito à condição da mulher 

no interior da família, uma vez que tendiam a elevá-la ao status de profissional e sujeito ativo 
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no processo de construção de igualdade entre homens e mulheres, evidenciando, assim, a 

promoção do ser humano enquanto pessoa e sujeito de vontade. Restava ao homem, ser 

masculino, o desafio de perder a porção “embrutecida” que carregava consigo, para ganhar 

aspectos mais delicados e mais sensíveis. Dessa forma, entrava em ação o processo de 

feminização da sociedade.
460

 

 

3.4 ESCOLA E DESLOCAMENTOS NAS RELAÇÕES DE PODER 

 

Como se pode perceber, a década de 1980 foi rica em questionamentos sobre as 

formas de organização social e, em vários aspectos, sobre as relações de poder. Nela, as mais 

diversas temáticas ganharam força e, como era de se esperar, seus reflexos se fizeram 

principalmente no campo educacional. Questionou-se de tudo nessa área: estrutura do sistema 

educacional, práticas pedagógicas, conteúdos ministrados, recursos didáticos e financeiros 

aplicados na educação, entre outros temas. 

Mais uma vez se toma como fonte o periódico “Igreja a Caminho”, em especial a 

página intitulada “Educação”, além de outros documentos, buscando em suas matérias os 

fundamentos que justificavam os questionamentos sobre a educação escolar e, com isso, 

pensar os deslocamentos que nela se processavam ou eram reivindicados. 

Observa-se que, das experiências de deslocamento apresentadas nesse informativo, 

nesse campo, muitas vinham de outras regiões do país. Por um lado, talvez pela falta de 

experiências inovadoras na área da educação no âmbito local e, por outro, possivelmente 

como forma de fundamentar a defesa dos direitos dos excluídos eleitos pelos religiosos de 

Roraima. O certo é que “Igreja a Caminho” buscava exemplos de novas experiências e 

inquietações no campo educacional em outros estados brasileiros, com destaque para São 

Paulo. 

Embora a população de Roraima comportasse um pequeno percentual de negros, 

questões levantadas sobre a educação escolar contavam com a contribuição do movimento 

negro. A página “Educação” de dezembro de 1986 já tinha como tema “A cultura negra entra 
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nas escolas” e reclamava a ausência de registro na História do Brasil sobre a morte de Zumbi, 

ocorrida em 20 de novembro de 1695, acontecimento significativo para os negros, mas que a 

História contada nas escolas não levava em consideração até 1978, quando o Movimento 

Negro Unificado - MNU conseguiu transformar a data em Dia Nacional da Consciência 

Negra. 

Entretanto, reconhecia a matéria que essa conquista do movimento não havia mexido 

de fato com a sociedade brasileira como um todo. E, procurando as causas dessa falta de 

consciência, citava a professora Rachel de Oliveira, então membro do Conselho de 

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra - CPDCN, de São Paulo, que 

afirmava: 

 

São muitos os fatores que contribuem para que o Brasil não tenha 

consciência de suas origens e prossiga desrespeitando suas várias 

culturas. [...] Entre eles está a atitude dos teóricos da Educação, que 

escamoteiam a questão racial, achando que tudo vai ser resolvido com 

o desenvolvimento econômico e social do país. Esse pensamento é 

encontrado até entre os progressistas, provando que mesmo os 

brasileiros de cabeça mais aberta acreditam na balela de que o Brasil é 

uma democracia racial.
461

 

 

Como se observa na citação, os primeiros responsabilizados pelo desrespeito às 

culturas das minorias, para surpresa de muitos, não eram os governantes ou as elites políticas 

e econômicas, mas os teóricos da educação. Afinal, era a elite intelectual responsável pelas 

ideias que norteavam a organização escolar e pelas práticas pedagógicas colocadas em 

exercício pelas escolas do país. 

No intuito de eliminar ou diminuir o preconceito dos brasileiros, a professora sugeria 

que as mudanças começassem prioritariamente nas escolas públicas de 1º grau da cidade de 

São Paulo, devendo, para isso, alterar o currículo para incluir nele o estudo da História do 

Negro. Assim, os alunos “teriam a oportunidade de estudar a contribuição política, social, 

econômica e cultural que os negros deram à nação brasileira”
462

. 
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Apoiado no livro “A ideologia do recalque cultural”, de Marcos Aurélio Luz, o 

escritor Joel Rufino dos Santos levantava, conforme o periódico, um descompasso entre a 

educação tradicional e a vida dos(as) negros(as) pobres da periferia de São Paulo, ao afirmar 

que, 

 

De um modo geral, os alunos das nossas escolas públicas são 

representados como sendo da classe média brasileira, brancos, bem 

alimentados, bem vestidos e portadores de uma cultura europeia. 

Embora as coisas não sejam assim, as crianças pobres e pretas 

procuram forçar uma identificação com o modelo que lhes é imposto. 

Isto gera um recalque. Quer dizer, esses meninos e meninas começam 

a sentir vergonha de sua cor, de seu cabelo, de sua pobreza de si 

mesmos.
463

 

 

Dessa forma, a escola, enquanto instituição destinada a produzir e a reproduzir um 

saber particular e universal, trabalhava uma linguagem que expressava um contexto cultural 

diverso do vivido pelo aluno e pela aluna pobre e de cor. Essa contradição entre a condição 

em que viviam normalmente no seu cotidiano e a que era levada em consideração no espaço 

da escola já em si os colocava em condição desconfortável, pois o mundo de suas 

experiências não correspondia com o modelo de vida colocado em exercício pela escola. 

Nesse contexto contraditório, o aluno e a aluna subsistiam divididos entre dois mundos: o 

vivido e o sonhado. 

Imagina-se que era esse viés que levava o professor a afirmar que o ensino regular 

confundia a diferença com inferioridade. Visto assim, podia-se dizer que as “pessoas comuns” 

e pobres estavam fora do padrão e, para se adequar, precisariam pelo menos fingir ser 

diferentes do que eram. Comentava ainda que a mudança nessa postura era difícil porque, 

quando começava a luta, as pessoas diziam que não existia discriminação, e “Aí é claro que 

você fica meio impedido. Como lutar contra um adversário que não se coloca como tal, que se 

esconde atrás de uma falsa abertura? Essa é a maneira brasileira de ser racista: não dar chance 

de a vítima do racismo reclamar”
464

. 
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Desconstruída por sociólogos e antropólogos que estudavam casos de preconceito 

racial no Brasil, a tão combatida “democracia racial” suscitada por “Casa-Grande & Senzala”, 

ao apresentar de forma harmoniosa as relações interétnicas, aspecto que levou Gilberto 

Freyre, autor da obra, a muitas explicações, era recolocada em discussão pelos movimentos de 

negros e índios. Agora, todavia, embasada em muitas experiências de quem vivenciava a 

situação de discriminação, pessoas que ocupavam posição ou detinham alguma coisa que 

gerava preconceito, o que reforçava o caráter perverso da discriminação racial na Constituição 

e na vida cotidiana da sociedade. Dessa maneira, era apresentada de forma mais convincente 

como algo a ser trabalhado nas escolas. Aqui o deslocamento se dava em relação à raça: a 

branca tendia a perder a centralidade e a negra, a condição periférica para se encontrarem em 

condição de igualdade. 

Depois de destacar que as crianças negras frequentavam escolas de qualidade inferior 

às cursadas pelas crianças brancas, ressaltava a condição dos negros mostrada na pesquisa 

“Discriminação racial na escola”, trabalho que havia investigado a educação da população 

negra no Estado de São Paulo. Chegava-se à conclusão de que, para a escola trabalhar a favor 

da igualdade de oportunidades educacionais, não bastava a expansão de matrículas ou a 

extensão da obrigatoriedade escolar. A educação, para ser democrática, devia em primeiro 

lugar assumir a discriminação econômica, a racial e a sexual e, em seguida, se propor a uma 

ação mobilizadora para enfrentá-las.
465

 

Nas críticas à educação, questões até então distantes das discussões comuns às salas 

de aulas começavam a ganhar espaço. Um exemplo era a ideia de desenvolver atividades 

visando sensibilizar os alunos sobre o que seria “sofrer preconceitos, ser objeto de 

discriminação, sentir solidão ou fome”, conforme sugeria o livro “Direitos Humanos no Brasil 

– Conferência para educadores”. Essa obra, segundo a matéria, organizada pela professora 

Heloisa Occhiuze dos Santos e pelas jornalistas Judith Patarra e Paula Cohen, era distribuída 

gratuitamente para as escolas públicas de São Paulo como forma de promover os direitos 

humanos nas escolas.
466

 Ressaltava-se que ela apresentava também uma explicação 

simplificada sobre cada um dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

Direitos da Criança e informações sobre o trabalho desenvolvido pela Anistia Internacional. 

Considerada uma iniciativa nobre, esperava-se que fosse exemplo a ser seguido em outros 

locais. 
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Como meio de combater todas as violações dos direitos humanos no país, era 

sugerida “a inclusão no currículo oficial de nossas escolas do ensino de direitos humanos, 

para que desde os bancos escolares os brasileiros se conscientizem de seus direitos e 

necessidades de defendê-los”
467

. Tratava-se, portanto, de um esforço com o objetivo de abrir 

espaço para a formação de cidadãos mais conscientes. 

A edição do mês seguinte, setembro de 1987, apresentava materiais o mais 

elementares possível, como farinha e fósforo, sugerindo sua utilização em práticas 

pedagógicas, em especial naquelas que tentassem fazer a criança perceber o quanto poderia 

ser criativa diante de situações pouco convencionais. Nesse sentido, a utilização de 

instrumentos simples permitiria “desenvolver o pensamento lógico”, de forma que as crianças 

ampliariam “a capacidade de classificação e de seriação, organizando segundo certos critérios 

o material disponível”
468

. Desse modo, recursos simples, do convívio cotidiano de qualquer 

criança pobre, ganhariam significado no espaço escolar e suas experiências de vida 

adquiririam mais valor. 

Compreendendo que a criatividade não se conforma perfeitamente com um modelo 

de sociedade rigidamente estruturada, imagina-se que isso implicava dizer que a criança seria 

preparada para viver um novo contexto social, em que os estímulos à sua criatividade 

poderiam se manifestar de forma plena, o que requeria instituições sociais mais flexíveis. 

Ainda no esforço de despertar nos alunos o interesse pela aprendizagem, apresentavam-se 

como sugestões jogos, brincadeiras, excursões, exposições, músicas, pesquisas e 

dramatizações, entre outros, enfatizando que o primeiro passo seria planejar bem as aulas.
469

 

Comentava-se que o conhecimento puro e simples da gramática não ensinaria 

ninguém a escrever, pois gramática seria ciência e escrever, arte. “Uma língua não possui 

apenas regras, mas inúmeros artifícios que só a prática pode proporcionar”, e relatava: 

 

São comuns as críticas aos nossos métodos no ensino da língua pátria. 

Após anos seguidos de estudos, nossos alunos saem sem saber alinhar 

uma frase, sem saber transmitir as ideias mais simples. Deve-se isso 

ao fato de nosso ensino pecar por gramática em demasia, quando o 

lema deveria ser: gramática pouca, exercícios muitos.
470

 

                                                 
467

 Igreja a Caminho. Boa Vista, ago. 1987. 
468

 Igreja a Caminho. Boa Vista, set. 1987, p.11. 
469

 Igreja a Caminho. Boa Vista, abr. 1988, p.08-09. 
470

 Igreja a Caminho. Boa Vista, nov. 1988, p.10. 



250 

 

 

E, afirmando que “Só se aprende o que se faz”, o informativo dava dicas sobre como 

corrigir essa deficiência. Na prática, devia-se começar exigindo pequenas exposições, para 

que o aluno aprendesse a ver e sentir, iniciando por simples enumeração de objetos, à qual se 

seguiriam ligeiras exposições de fatos triviais, para só depois o aluno ser estimulado à 

produção de narração e de descrição. Esse era “o método a seguir: do simples para o 

complexo”
471

. 

“Educação: processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da 

criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social.” 

Assim era iniciado o editorial da edição de dezembro de 1989 de “Igreja a Caminho”, com a 

definição de “educação” conforme o Novo Dicionário Aurélio. Afirmava a educação como 

um processo permanente que envolve a sociedade inteira, comentando que, nesse campo, 

várias experiências interessantes estavam sendo desenvolvidas no Brasil, a exemplo de Porto 

Alegre: 

 

[...] aonde a Secretaria Municipal de Educação está tornando a escola 

um local onde o aluno aprende e constrói o conhecimento e o 

professor é valorizado e preparado, através do programa de 

atualização pedagógica. O aluno passa a ser protagonista junto ao 

professor do processo educativo desenvolvido na escola, que oferece 

também opções de lazer, cultura e esporte. [...] Em São Paulo 

experimentam-se novos mecanismos de integração escola-

comunidade. Os 654 Conselhos de Escolas agregam representantes de 

professores, funcionários, alunos e comunidade e têm caráter 

deliberativo, participando ativamente dos destinos da escola e 

elaborando o plano de ação orçamentária. O Secretário e os técnicos 

da educação municipal têm realizado plenárias pedagógicas em 

bairros da cidade para ouvir diretamente da população queixas e 

sugestões que possam melhorar a escola.
472

 

 

Esse relato mostrava dois deslocamentos: primeiro, o sistema educacional se movia 

das mãos restritas dos técnicos e teóricos para uma integração com a comunidade e com a 

sociedade em geral; segundo, a concepção de ensino em que o professor era o centro, detentor 

do conhecimento a ser transmitido, se deslocava para um modelo de educação em que aluno e 

professor construiriam o conhecimento em conjunto. Nesse novo formato, se priorizava o 

aluno, estimulando o seu lado criativo, uma vez que o ensino deixava de ser algo técnico, com 
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programa pronto a ser aplicado a qualquer grupo de alunos, para partir das experiências de seu 

contexto. 

Em geral, os questionamentos feitos ao modelo de educação tradicional se 

assemelhavam às críticas levantadas por Paulo Freire ao que ele classificou de concepção 

“bancária” da educação. “Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu 

real sujeito, cuja tarefa indeclinável é „encher‟ os educandos dos conteúdos de sua 

narração.”
473

 Enquanto depositário do conhecimento de seu mestre, o educando atuava na 

relação como agente passivo, pois sua condição era de quem nada sabia, diante do professor 

detentor do saber. Tratava-se, portanto, de uma relação vertical entre o professor e o aluno. 

Uma vez observado que tal educação só podia formar um indivíduo acomodado, 

pronto para ser submetido à “ordem de lugar” que se desejava hegemônica, entendia-se que 

não contribuiria para a libertação do indivíduo. Diante disso, procurava-se valorizar a 

interlocução no caráter dialógico, que passava a se exigir na transmissão do conhecimento.  

Como forma de mostrar exemplo de nova iniciativa na educação, a página 

“Educação” de abril/maio de 1987 relatava o processo de montagem de uma escolinha para a 

alfabetização de crianças na periferia da cidade de Belém do Pará no ano de 1984. Tratava-se 

de uma iniciativa individual e voluntária de Zoraide Cabral Sena, de 52 anos de idade, casada 

e mãe de sete filhos. O que chamava atenção nessa experiência era a singularidade em seus 

códigos e regras, que eram bastante particulares e adaptados à realidade do bairro em que 

estava localizada a escola: 

 

Lá não existem horário de entrada ou saída. Se uma criança deixa de 

render o que normalmente rende em sala de aula e quer voltar para 

casa é só levantar-se e ir embora. Não precisa pedir licença. Não 

existem uniformes, limites de idade, testes ou provas. O rendimento 

de cada aluno é observado diariamente. E o próprio número de 

crianças em classe varia. Na primeira turma, por exemplo, só 15 

alunos estavam matriculados. Mas havia dias em que tia Zoraide 

acabava dando aula para mais de 30.
474
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Quando da reportagem, a escolinha já havia matriculado mais de 80 crianças e 

precisava do seu reconhecimento oficial, assim como de funcionários e estrutura para 

continuar funcionando, condição essa que, então, causava temor na professora, uma vez que, 

conforme ela: 

 

[...] escolas públicas têm um regimento fixo e caduco. As professoras 

são obrigadas a ensinar as coisas de formas determinadas, quando os 

alunos querem e precisam aprender outras coisas, de maneiras 

bastante diferentes. Apesar das garantias e das melhores condições de 

trabalho que a legislação poderá nos trazer, ela poderá diminuir 

sensivelmente a liberdade, a criatividade e, o que é pior, o interesse 

das crianças.
475

 

 

Como se pode compreender, seu receio surgia quando ela observava que, por um 

lado, a oficialização da escola daria segurança material e melhores condições de 

funcionamento, mas, por outro lado, na parte relativa à valorização do indivíduo poderia ser 

negativa, pois a escola pública apresentava uma metodologia de trabalho considerada 

ultrapassada, que diminuiria a liberdade, a sensibilidade, a criatividade e, mais que isso, 

poderia tirar o interesse de estudar dos alunos e das alunas. Tudo isso porque, conforme ela, 

havia um descompasso entre o que era ensinado nessas escolas e aquilo que os alunos e alunas 

precisavam aprender. Com isso, estabelecia-se um confronto entre a sua metodologia de 

ensino e o modelo pedagógico aplicado pelas escolas públicas. Independentemente da 

aplicabilidade de sua forma de ensinar, entende-se que apostava na liberdade e na valorização 

do aluno enquanto sujeito de vontade e ação. 

Ao não estabelecer horário de entrada e saída, limite de idade, quantidade de alunos, 

testes ou provas e não manter vigilância sobre seus comportamentos, pode-se observar que a 

liberdade que a metodologia usada por Zoraide Sena propiciava aos alunos também 

desconstruía a escola enquanto modelo de instituição disciplinar, pois retirava sua principal 

característica, a disciplina corporal, cuja função era tornar os alunos corpos dóceis.
476

 Dessa 

forma, ela provocava o deslocamento de uma instituição rigidamente estruturada e 

centralizada, característica da modernidade, para uma instituição mais flexível, aberta à 

criatividade das crianças. 
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Era tocada por essa sensibilidade do compreender para educar que Zoraide, 

percebendo o interesse das crianças pelos animais e pelas plantas, planejava construir uma 

escola agrícola, pois, “Numa escola agrícola, você pode desenvolver esse currículo oculto, 

que está faltando em todas as escolas da periferia de Belém”. Portanto, trabalhando de forma 

original, sensível às coisas do mundo das crianças, ela ia percebendo ainda mais as 

deficiências existentes na escola tradicional e tentando dar as respostas que podia. 

Quanto aos questionamentos feitos à educação escolar, ligados diretamente aos 

interesses da sociedade local, eles eram semelhantes aos já relatados anteriormente e partiram 

de forma mais original e intensa das lideranças indígenas a partir do início da década de 1970, 

quando esses povos em Roraima começaram a se articular politicamente. De forma que, se a 

educação escolar local não tinha experiência nova a compartilhar, a exemplo de outros lugares 

como São Paulo, Paraná e Belém, tinha do que reclamar: a forma como tradicionalmente 

havia sido trabalhada nas comunidades indígenas. Para esses povos, mudanças na educação se 

tornariam algo central, necessidade colocada pelas novas exigências que as frentes de luta 

lhes impunham, desde o momento em que passaram a se articular politicamente, produzindo 

uma nova história na região, que mais recentemente resultou na demarcação de áreas 

tradicionalmente ocupadas por eles e na retirada dos grupos não indígenas que as vinham 

habitando.   

Tornarem-se sujeitos de suas ações requeria a construção de uma imagem coletiva, 

ou seja, de uma identidade, primeiramente como forma de unir as comunidades e seus 

membros em torno de um projeto político único, o que evitaria a desorganização de suas 

comunidades, que vinha acontecendo em função dos avanços da sociedade não indígena sobre 

seus territórios e se processava de forma mais intensa e violenta na década de 1980. E, em 

segundo lugar, como meio de ganhar força suficiente para impor suas propostas educacionais 

e, com isso, garantir a formação de uma sociedade diferenciada, valorizar seus traços culturais 

específicos, desenvolver novos projetos e fazer frente aos avanços da sociedade não indígena 

sobre suas comunidades. 

A produção dessa identidade demandava uma luta no campo das representações, uma 

vez que “O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer 

uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) 
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[...]”
477

. Para isso, era necessário revitalizar suas memórias e tradições. Diante desse quadro, a 

educação escolar, enquanto espaço de conservação de memórias, se apresentava como um 

recurso de luta importante para fortalecer o movimento indígena.
478

 

Nesse contexto, aspectos como territórios, línguas e tradição tornavam-se bens a 

serem definidos, valorizados e preservados na construção de uma identidade política e, para 

tanto, a escrita, a história e a escola tornavam-se recursos fundamentais, pois já não havia o 

índio em essência, mas os povos indígenas que agiam e reagiam diante das circunstâncias. E, 

no que diz respeito a esse enquadramento, 

 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das 

interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, como 

vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de 

reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre 

coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, 

aldeias, regiões, clãs, famílias, nações, etc. A referência ao passado 

serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que 

compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 

complementariedade, mas também as oposições irredutíveis.
479

 

 

Entretanto, até então, as escolas nas áreas indígenas atendiam à política educacional 

do país, que tinha por finalidade levar a educação a todos os brasileiros, indiferentemente de 

tratar-se de indígenas ou não. Isso implicava dizer que as escolas em suas comunidades, a 

exemplo de milhares outras em todo o Brasil, tinham por objetivo, mais especificamente, 

educar as crianças e jovens para torná-los cidadãos “civilizados” e cristãos úteis ao Estado 

Nacional. Era exatamente esse modelo de educação oferecido ao povo indígena que passava a 

ser questionado pelas suas lideranças, pois se observava que:  

 

Se cada sociedade, cada povo tem a sua cultura, então a educação 

deve ser diferente, em cada sociedade e em cada povo. Assim um 

índio deve aprender coisas diferentes dos brancos. [...] Quem educa as 

pessoas para viverem bem na sociedade é a própria sociedade. Assim 

um índio é educado através dos ensinamentos dos seus pais, dos 

outros parentes e até de outras comunidades. Essa educação é feita 
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pelas conversas, pelos esclarecimentos e pelos exemplos. [...] A 

sociedade dos brancos também ensina os indivíduos a nela viverem. A 

educação dos brancos também é feita através de conversas, exemplos, 

através do rádio, da televisão e outras coisas.
480

 

 

Conforme a citação, cultura diferente, educação diferente. Questionava-se o sistema 

educacional baseado na cultura ocidental, tomando como central o homem “civilizado” de 

origem europeia, que há décadas lhe vinha sendo ofertado enquanto modelo educacional 

perfeito e único a ser seguido. Ressaltava a matéria que a escola era muitas vezes confundida 

com educação, alertando para o fato de ser somente parte da educação dos “brancos”, uma 

entre outras maneiras de educar as pessoas, e afirmando que a vida educa mais do que a 

escola, de maneira que “Os próprios colegas de escola ensinam muito mais o aluno a viver na 

sociedade do que o professor”
481

. 

Mais uma vez a centralidade do professor era questionada, pois não só ele, mas a 

própria escola enquanto instituição de convívio social tinha uma participação na ação de 

educar. Nessa compreensão, a educação até então oferecida nas áreas indígenas passava a ser 

vista como mecanismo que proporcionava ao outro impor os seus valores e modelo de 

organização social e, mais que isso, dava a esse povo consciência de que isso acontecia em 

detrimento de suas formas de se organizar e conceber o mundo. Diante dessa situação, o 

desafio estava em fazer uma inversão, transformar a educação escolar em suas comunidades 

em algo útil ao seu grupo.  

Os primeiros registros de questionamentos feitos pelas lideranças indígenas sobre a 

educação escolar, criticando diretamente a ação negativa desta sobre seus valores culturais, a 

que se teve acesso estavam na “Ata do Encontro para Avaliação e Estudo do Internato e 

Escola de Surumu e da Pastoral Educacional Indigenista da Diocese de Roraima”. Trata-se da 

mesma escola da Missão São José já mencionada em outro tópico. O encontro aconteceu de 

27 a 30 de novembro de 1981 e, conforme o documento, reuniu 31 pessoas: tuxauas, padres, 

irmãs, professores e demais agentes de pastoral. 

Nas críticas feitas à escola nesse encontro se comentava que: “O currículo escolar, a 

estruturação interna do centro, nada tinha a ver com a vida indígena”; que havia “falta de 

conhecimento das culturas dos alunos que são índios”; que não existia, “na escola, nenhuma 
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preocupação pela cultura e pelas línguas indígenas”; e que “Os modelos são sempre aqueles 

dos brancos”
482

. Dizia-se que a escola tinha pouca utilidade para as comunidades indígenas, 

pois “O estudo eleva só poucas pessoas, esquecendo a maioria dos índios”. Por um lado, pelo 

fato de a comunidade não ter emprego a oferecer aos alunos, a escola abria uma porta que 

levava seus jovens para a cidade. Por outro, fragilizava os laços culturais, uma vez que “A 

escola acaba dando instrumentos de entrada numa vida cultural sem elementos críticos para a 

conservação da própria identidade” e levava ao “esquecimento da língua e dos costumes nos 

alunos”
483

. 

Havia, portanto, uma discrepância entre os ensinamentos postos em prática pela 

escola e a produção de uma identidade indígena. Como era fácil de deduzir, a escola era 

preparada para trabalhar a memória nacional, assim como a memória local e, nessa 

formatação, não oferecia os recursos necessários à construção de uma identidade indígena, 

pois não era possível trabalhar na sua produção ministrando os mesmos conhecimentos 

empregados na construção da outra. Uma formava individualidades que, ao se juntarem, 

davam corpo ao coletivo, dentro da concepção de sociedade moderna; a outra tinha como 

preocupação, a priori, o coletivo, era formar uma sociedade e, portanto, indivíduos que se 

ajustassem a esta. 

Nesse sentido, comentava o tuxaua Terêncio, em 1982: “Estamos achando, 

conversando entre tuxauas, que a escola não está funcionando para levar a comunidade para 

frente. A escola está servindo, mas, só para destruir a nossa cultura. Seria bom se a criança 

aprendesse as duas culturas, mas só aprendem o português.”
484

 Para o tuxaua Joaquim, a 

presença dos não indígenas tornava as coisas mais difíceis e representava o fim de sua própria 

língua: 

 

Antes tudo era fácil. Agora, com o civilizado no meio, só temos dor de 

cabeça: antes de tudo a língua. A língua do civilizado é coisa 

emprestada, não é coisa nossa. Também a escola só ensina o 

português. Eu ensinei um pouco a língua Makuxi na escola e os 
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meninos aprendem muito, alguns já falam bem. Temos que continuar 

assim e fazer mais por isso.
485

 

 

Os questionamentos iam desde os conteúdos ministrados nas salas de aulas, como 

mostrava o excerto citado, ao material com que eram edificadas as escolas, pois suas 

construções se destacavam do restante das casas da comunidade. Isso deixava transparecer 

que elas se tornavam símbolo da presença do outro, plantada dentro das comunidades 

indígenas, presença, por sinal, que ameaçava de extinção sua língua materna e sua própria 

maneira de viver.  

Entretanto, ao se questionar o modelo de educação vivenciada, abria-se expectativa 

de uma reconfiguração da escola dentro de uma proposta pedagógica voltada para um projeto 

coletivo, com o objetivo de valorizar a língua, as tradições e a história dos povos indígena, 

pois: 

 

Os índios não estão contra a escola, mas contra uma educação que 

lhes escapa das mãos e do controle da comunidade. Querem que a 

educação não seja diferente daquela das malocas. [...] o caminho 

educativo deve abranger todos os valores indígenas e visar a defesa 

dos direitos dos índios. Resolver os problemas vitais da posse das 

terras, da produção, mas ao mesmo tempo fortalecer a identidade 

cultural, valorizar a língua como problemas paralelos e parte de um 

único processo.
486

 

  

Nessa compreensão, a escola, para se tornar algo que os indígenas defendessem, teria 

de ganhar funções demandadas de sua própria cultura, era preciso se tornar “Escola Indígena”.  

 

No discurso dos professores e de outras lideranças a escola geralmente 

aparece acompanhada do adjetivo indígena, pode-se inferir que o 

entendimento desses representantes e da comunidade em geral, sobre a 

escola, é que está pertence ao mundo indígena. Por isso, é preciso 

lutar com determinação e compromisso pelo controle deste espaço de 

conhecimento, que durante muito tempo discriminou a clientela 
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indígena, impondo valores alienantes, de ideário colonialista e 

desintegrador dos princípios de organização social dos povos [...].
487

 

 

Portanto, a escola era importante, mas precisava ser uma escola indígena, ou seja, 

precisava formar professores, líderes, enfermeiros, técnicos agrícolas e demais profissionais 

necessários às comunidades, mas adaptados às suas condições e valores. 

Quatro anos após reunião em que criticaram a escola do Surumu, a Secretaria de 

Educação e Cultura do Território de Roraima promovia o “Debate Nacional Sobre Educação / 

Escola - Dia „D‟”, entre os dias 17 e 19 de setembro de 1985. Nesse encontro, o tema do 

primeiro dia foi “Escolas e Comunidades de Áreas Indígenas”, ocasião em que estiveram 

reunidos os principais órgãos ligados à educação do Território e outros vinculados aos povos 

indígenas, como a Igreja e a FUNAI, contando com discurso do próprio Governador Getúlio 

Alberto de Souza Cruz, que compareceu com alguns de seus secretários.  

Nesse encontro 48 tuxauas representaram suas comunidades – eles próprios se 

organizaram por regiões, elegendo 17 expositores que fizeram uso da palavra. A ata desse 

evento seria transformada em um documento e encaminhada ao Presidente da República 

como subsídio para o planejamento educacional do Território no ano de 1986. Nas exposições 

e debates realizados nesse dia, as mesmas críticas levantadas sobre a escola do Surumu foram 

repassadas de maneira ampliada, não mais como forma de se repensar uma escola, mas a 

educação indígena no Território. 

Na oportunidade, o tuxaua Jaci José de Souza, da Maloca do Maturuca, Região da 

Serra, afirmava que os professores “brancos” causavam confusão, não respeitavam o Tuxaua, 

queriam mandar na maloca. E também só queriam ensinar o que vinha da Secretaria de 

Educação, recusando-se a abordar coisas específicas da comunidade, como a língua. Diante 

desse quadro, reivindicava a formação de professores indígenas: “[...] aonde exista a escola na 

maloca, então tem que ter professor índio, e para também reparar aqueles professores, podia 

ser também um supervisor índio. Tem que ser tudo na base do índio, mas juntos, unidos com 

o governador, com a Educação.”
488

 E dava a dica de como isso podia acontecer. Começaria 
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com os professores indicando os alunos que mostrassem condição de estudar mais, e então a 

comunidade os encaminharia para estudar fora, mas no compromisso de voltarem para a sua 

comunidade depois de formados. E interrogava: não era isso o que acontecia na cidade de Boa 

Vista, as pessoas se formavam e buscavam mais qualificação fora, em Brasília, em São Paulo 

e depois voltavam para o Território? 

A respeito de sua língua materna, esclarecia o Tuxaua: 

 

Vamos ter respeito, como a gente tem respeito com a vossa língua. 

Nós não estamos desprezando, nós estamos dizendo para vocês: 

vamos acabar com a língua portuguesa, só macuxi. Se nós dissermos 

isso, vocês vão dizer: a não acaba porque é minha. Eu nasci nessa 

língua, então tem que continuar. Então assim Também, nós estamos 

falando, pedindo que nós tenhamos um respeito, dá valor também à 

língua macuxi.
489

 

 

O Tuxaua afirmava ainda que na maloca havia coisas boas que serviam para todos, 

inclusive para os “brancos”, levantando razões para a escola não só ensinar a língua indígena, 

mas toda a sua cultura. Entretanto, o problema, para ele, era que a escola só ensinava coisa de 

fora, como desenhar um carro, coisa que o índio não sabia fazer. Em lugar disso, era preciso 

ensinar o que eles sabiam fazer na maloca.
490

 

Clareando a diferença entre o objetivo da educação tradicionalmente oferecida às 

comunidades indígenas e o objetivo da educação que se desejava então, se afirmava que: 

 

A educação indígena, na nossa Constituição, inexiste. Inexiste porque 

aquilo que falam, é uma educação para domesticar o índio. Para ouvir 

o índio, para trabalhar para o branco, e aquilo que se propõe, é uma 

independência do índio, para ele ser índio na sua comunidade. Para ele 

ser gente. [...] para ele não ser mais explorado por aqueles que 

chegam, ou por aqueles que entendem que o índio é um ser inferior.
491
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Tratava-se, portanto, do deslocamento de um modelo de educação que tinha por 

objetivo inseri-los no contexto social dos não indígenas, proporcionando-lhes os recursos 

necessários para servirem como seres passivos a essa sociedade, para um modelo que os 

tornasse independentes enquanto povos, dando-lhes autonomia e os valorizando enquanto 

grupos e pessoas. Tratava-se da saída de um modelo de educação “bancária” para um modelo 

que lhes permitisse se libertar enquanto grupos e cidadãos. Era um esforço semelhante ao das 

mulheres, para saírem da condição de menores tutelados para a condição de maioridade que 

lhes permitisse o status de seres de pensamento e ação.  

A lucidez com que se percebia a profundidade desse deslocamento levava a se 

recomendar calma nas ações, prevendo as resistências que elas podiam suscitar, “porque as 

reações vão vir. [...] Tem gente que não vai gostar. Claro que vai acontecer! Por quê? Porque 

vai acabar uma série de privilégios, de uma sociedade que só viveu explorando os índios e 

essas forças vão reagir [...]”. Dessa forma, a escola aparecia como a luz da redenção, era a 

“independência dele [índio] dizer não ao branco, porque ele tem condições de sobreviver, em 

igualdade com o branco”
492

. 

Evidências da qualidade que a escola podia lhes proporcionar apareciam em uma 

carta do Conselho Indígena do Território de Roraima, publicada na edição de novembro de 

1987 de “Igreja a Caminho”. Nela as lideranças indígenas se posicionavam enquanto sujeito 

autônomo, questionando a sociedade local pelo fato de tratá-los como seres inferiores, 

momento em que tomavam para si a responsabilidades pelos atos praticados pelos indígenas, 

inocentando de culpa os padres. Na justificação de suas ações, comunicavam que: 

 

A expansão educacional, atingindo as comunidades indígenas, 

favoreceu aos índios o desenvolvimento intelectual pondo-os 

conforme a realidade escrita, fazendo com que pudessem enxergar 

com os próprios olhos, o direito que têm sobre a terra em que habitam 

e o direito à própria vida.
493

 

 

Como transparece na citação, os líderes indígenas expressavam o valor da educação 

em suas lutas efetivas, pois ela havia permitido sua conscientização sobre seus direitos. E, 
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com isso, podiam se colocar em posição de igual com a sociedade não indígena na 

responsabilidade pelos seus atos. 

Portanto, no confronto cultura popular versus o saber da elite, “Igreja a Caminho” de 

dezembro de 1989 valorizava a primeira em detrimento do segundo: 

 

Mais estudado do que escolarizado, o povo é mais sabido, está mais 

presente na construção da sociedade, tem aprendido novos saberes e 

aprofundado novos conhecimentos. Operariado, sindicatos ou 

associações e partidos, se vêm afirmando como melhores educadores 

do povo do que o Estado educador-tutor. Consequentemente, não 

cabem mais os velhos diagnósticos e lamentos sobre a ignorância, 

incultura e ina-vilidade [sic] popular. Quem precisa se rever e educar 

para acompanhar a conscientização popular são as velhas elites 

apegadas à concepções ultrapassadas sobre o social e sobre o próprio 

povo.
494

 

 

Percebe-se na citação o esforço no sentido de descentralizar a educação escolar, 

deslocando-a do âmbito restrito do Estado e dos educadores para colocá-la nas mãos das 

comunidades, popularizando-a, uma vez que sua centralização, acima de tudo, cumpria uma 

função política no Brasil de então, de modo que quem tinha menos interesse em melhorá-la 

eram “o governo e as elites dominantes, pois a verba pública destinada à educação é 

empregada em outros fins. Com o povo analfabeto é mais tranquilo perpetuar o poder, 

tornando mais fácil governar e eleger quem lhe for do agrado”
495

. Entendido assim, quem 

precisava se reciclar eram as elites, uma vez que o povo tinha um saber que elas 

desconheciam. 

Verifica-se com isso ligação direta entre a educação escolar e a construção de 

identidades políticas. Por um lado, ao se negligenciar o investimento na educação para as 

“pessoas comuns”, o governo, juntamente com a elite, as conservava como presas fáceis de 

manter atreladas às identidades tradicionais. Por outro lado, em proposta como a de Paulo 

Freire, “a ação libertadora” da educação se encontrava em reconhecer “esta dependência dos 

oprimidos como ponto vulnerável” e, “através da reflexão e da ação, transformá-la em 

independência”
496

. O que, se supõe, libertaria as pessoas para a construção de seus próprios 
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mundos, deixando-os limitados unicamente pelas condições que estas lhes oferecessem, o que 

as transformaria também em sujeitos de suas próprias histórias e abriria espaço para a ação da 

“política de identidade”
497

. 

No esforço de encontrar saída para sua condição de explorados e marginalizados, 

portanto, presos a um meio adverso, grupos baseados na “raça”, na etnia, no “gênero”, 

buscavam firmar suas identidades culturais enquanto um fator importante de mobilização 

política na hora de fazer frente a essa situação. Essa política envolvia “celebração da 

singularidade cultural de um determinado grupo, bem como a análise de sua pressão 

específica”
498

. 

A década de 1980 passava a oferecer contexto mais favorável para a organização de 

seus movimentos, que apareciam como luz no fim do túnel, apontando para a superação de 

situações de exploração centenárias, os aliviando de um longo processo de vida em a um meio 

hostil. Momento em que puderam passar a sonhar mais positivamente com o início do 

processo de inclusão social e de afirmação de seus movimentos sociais inovadores juntamente 

com o processo de abertura política do país, forçando o sistema escolar tradicional a abrir 

espaço para a valorização de suas culturas específicas. 

 

3.5 INSTITUIÇÕES, “PESSOAS COMUNS” E DESLOCAMENTOS NAS RELAÇÕES DE 

PODER 

 

Como se pode perceber, este capítulo, diferentemente dos dois primeiros, procurou 

recuperar outras versões do passado e, em vez de centralizar a atenção em identidades 

tradicionais – local e nacional – ou em seus agentes construtores (elites, lideranças políticas e 

famílias de “pioneiros”), voltou-se para experiências de outros sujeitos históricos que 

surgiram no contexto dos discursos locais relacionados a etnia, gênero e “raça”. Esses, 

forçando sua presença nas relações de poder a partir da década de 1970, se apresentaram em 

um meio social que, produzido em torno de sua elite social, era insensível às suas condições 

específicas. Ao se moverem de sua posição tradicional ou manifestarem esse desejo, 
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indígenas, mulheres e negros mostraram alteração na paisagem social até então conhecida e 

tão familiar a todos, ofuscando a imagem da estrutura social elaborada pela vida tradicional ao 

imporem mudanças em várias de suas práticas. 

Ao se voltar para outras versões do passado, este capítulo fez um deslocamento no 

campo das memórias: saiu de uma perspectiva que se podia identificar, mais claramente, com 

o conceito de “cultura política”
499

, com a identidade como um patrimônio do conjunto social, 

mostrando-se, portanto, como um modelo de sociedade a representar todos os moradores da 

cidade, do território e do país. Em síntese, sustentava-se uma unidade social produzida 

harmoniosamente por todos e para todos, o que não permitia pensar em divisão, em facções 

ou segmentos sociais que contestassem sua coesão, pois em seu quadro os integrantes podiam 

alcançar todas as felicidades possíveis, de forma que ela devia satisfazer a todos os gostos de 

seus integrantes. 

Entretanto, como se pode perceber, pessoas e grupos se mostraram insatisfeitos com 

o modelo de sociedade até então instituído e procuraram romper com suas regras na forma de 

se organizar, ou no mínimo exigir mudanças profundas nas relações entre seus membros. Os 

dissidentes não só manifestavam seus pontos de vista, mas passaram a trabalhar fortemente 

pela realização de seus sonhos, contrariando os valores estabelecidos ou rompendo de vez 

com as normas fixadas e passando a trabalhar na construção de novas identidades que, em 

parte, contradiziam o modelo que se pensava hegemônico. Iniciava-se assim a luta pelo direito 

de expressarem suas próprias identidades, ou seja, na perspectiva de um “política de 

identidade”
500

. 

Considerando essa mudança, procura-se nas experiências relatadas, como conclusão 

deste capítulo, observar as alterações reclamadas ou processadas nas atitudes dos indivíduos e 

nas suas relações com as instituições que caracterizavam a ação de novas identidades, bem 

como o perfil de seus construtores. Busca-se ainda verificar até que ponto esse trabalho 

favorecia a autonomia dessas pessoas, deslocando-as para a condição de sujeitos de 

pensamento e ação e, com isso, promovendo o ser humano. 

                                                 
499

 GOMES, Angela de Castro. Cultura política e cultura histórica no Estado Novo. In: ABREU, Marta; SOIHET, 

Raquel; GONTIJO, Rebeca (Orgs.). Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p.47-48. 
500

 WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz 

Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007, 

p.36-37. 



264 

 

 

Voltando para as instituições colocadas em observação neste capítulo – Igreja 

Católica, família e escola –, em todas elas foram percebidos indícios de deslocamentos que, 

postos em exercício, alterariam as relações de poder no conjunto da sociedade e, portanto, a 

relação entre o indivíduo e a identidade coletiva. Tratava-se de ações desencadeadas, mais 

especificamente, por mulheres e indígenas, contando ainda com uma presença bastante 

explícita nas fontes de experiências do movimento negro, embora este não tivesse uma 

presença relevante em nível local, pelo menos na década de 1980. Entende-se que essas 

manifestações questionavam não só o comportamento da sociedade local, ou mesmo nacional, 

mas os valores modernos instituídos pela visão de mundo ocidental, pois, conjuntamente com 

outros movimentos similares que aconteciam pelo mundo, apontavam para novas perspectivas 

de organização da sociedade mundial. 

Colocando em evidência as alterações processadas na Igreja Católica, como já 

observado, se davam graças a um esforço que partia “de cima”, de suas autoridades oficiais, 

tendo como principais articuladores bispos, inclusive o local, que agiam pautados por 

orientações do Encontro dos Bispos Latino-Americanos, realizado em Medellín, em 1968. 

Entretanto, essas diretrizes evangélicas ganharam expressão e força ao encontrar em Roraima 

condições propícias para se desenvolver: os indígenas em situação de extrema pobreza, 

desintegração e humilhação diante dos avanços da sociedade nacional sobre suas 

comunidades.
501

 Essa junção deu expressão tanto à Teologia da Libertação como ao 

movimento indígena em Roraima. 

Esse conjunto teórico/teológico posto em prática pelos padres progressistas junto às 

comunidades indígenas trouxe uma novidade: pela primeira vez na história uma instituição 

tradicional, e que fora central na expansão do mundo moderno, trabalhava em favor da 

inclusão social dos indígenas enquanto povos, enquanto pessoas, permitindo se expressarem e 

agirem em defesa própria, não só os ouvindo, mas os apoiando e estimulando a essa ação. 

Essa parece ter sido a contribuição mais valiosa dessa instituição, quando se leva em conta a 

sua importância para a elevação da autoimagem e da autoafirmação das pessoas que 

compunham os povos indígenas, talvez não só de Roraima, mas, pelo menos, do Brasil. 

Entretanto, seria ingênuo imaginar que a ação dos religiosos não tivesse seus 

compromissos específicos, até mesmo pelo contexto religioso e político vivido pela 
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instituição a que pertenciam. Dessa maneira, essa ligação entre os religiosos e as comunidades 

mais carentes foi motivo de dúvidas como: “O que se pode questionar é se este tipo de 

aproximação não seria uma nova forma de dominação.”
502

 Incertezas como essa estão entre 

observações mais específicas e criteriosas sobre essa temática. Dentro da própria Igreja havia 

resistência a essa prática evangélica
503

 – na atualidade, o movimento carismático parece 

ganhar maior expressão em seu seio e a Igreja, viver um deslocamento em sentido contrário. 

Mas a preocupação central desta pesquisa no que diz respeito à relação entre esses 

religiosos e os grupos sociais com que interagiam está no investimento feito na pessoa do 

“oprimido”, o que leva a se deixar de lado a camisa de força da forma de pensar a política 

comum da época em que foram desenvolvidas as atividades dos padres progressistas em 

Roraima. Desse modo, compreende-se que o seu valor maior estava na prática do método 

“ver, julgar e agir”, que passava a instruir as pessoas, dando oportunidade para se tornarem 

sujeitos de suas ações, capazes de resolver seus problemas mais próximos, estimulando-os a 

focar atenção nos problemas sociais vividos e ao uso da razão para pensar e montar planos 

para suas resoluções. De forma que, descontadas as ideias políticas e os interesses religiosos 

dos agentes católicos, estavam se desenhando as bases para a construção de uma nova 

identidade indígena, caracterizada por sujeitos de pensamento e ação, que ganhavam condição 

até mesmo de romper com a Igreja, já que houve discordância entre os líderes indígenas 

quanto à aproximação ou não do movimento com a Igreja. 

Entende-se que esse processo levaria a uma abertura para a inclusão completa dos 

indivíduos, os reconhecendo como iguais, pois o indígena, transformado em sujeito de 

pensamento e ação, a partir dessas experiências com os religiosos, não seria mais uma pessoa 

para se enquadrar a uma “ordem de lugar”, a priori, estabelecida, mas para dar expressão à 

sua própria maneira de viver. Esse seja talvez o maior exemplo de prática efetiva de libertação 

provocada por trabalho de religiosos, experiência que parecia apontar para novas práticas 

políticas derivadas de uma nova forma de os indivíduos se relacionarem com as suas 

identidades. 

Essas experiências se ajustavam às que se processavam no âmbito da instituição 

escolar com o método de Paulo Freire, que à época estava em forte evidência e parecia 

trabalhar na mesma direção. Este, por sua vez, não carregava o viés religioso do método dos 
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padres progressistas, embora também produzido dentro do conjunto de ideias que 

caracterizavam o período e, dessa forma, dentro de uma concepção mais rígida de sociedade – 

portanto, preso, assim como os teólogos da libertação, a condições binárias: opressor versus 

oprimido. Porém, mais uma vez deixando de lado o ideário, semelhante ao método dos 

religiosos, o seu dava autonomia aos indivíduos das camadas populares, para procurarem se 

libertar de seus próprios preconceitos, oferecendo recursos suficientes para isso. 

Diferentemente dessa experiência, ao se posicionarem na defesa de seus direitos, as 

mulheres já se apresentaram como sujeitos de ação na transformação das relações familiares. 

Pensando na relação binária “opressor” x “oprimido”, este último era o próprio agente de 

libertação. Tratava-se de mudanças que partiam de “baixo”, do ponto mais fraco, do grupo 

que se reconhecia prejudicado nas relações familiares tradicionais e, apoiado por movimentos 

como o feminista e/ou pela Teologia da Libertação, trabalhava na defesa do que considerava 

seus direitos. 

A ação desses agentes de transformação tinha a marca da experiência de ser mulher e 

explorada na posição reservada a essa condição pelo modelo de identidade produzido pela 

sociedade tradicional. Tratava-se de uma luta em que o principal agente de transformação era 

impelido ao movimento pelo seu próprio sofrimento, ocasionado pela posição que essa 

“ordem de lugar” até então lhe destinava. 

Dessa forma, ressignificando figuras, personagens, espaços, práticas e situações para 

dar vida a novas expressões sociais, esse movimento não implicava apenas mudança de um 

sujeito de uma posição social para outra, mas transformação do próprio sujeito, pois fazia 

emergir uma nova mulher, que não tinha espaço para sua existência na sociedade tradicional, 

uma vez que seu surgimento redistribuía tarefas domésticas, invertia papéis sociais, interferia 

na vida pública, ensejando um novo modelo de sociedade. 

Nesse novo perfil, o desafio dessa mulher estava em adentrar campos até então 

pouco explorados pela sua presença: vida profissional, vida política, atividades em 

associações. Entretanto, a dificuldade maior não era adentrar esses campos, a exemplo do 

político, não se tratava apenas de estratégias para consolidar as alterações conquistadas e 

proporcionar novas conquistas, mas de criar o espaço político propício para a consolidação de 

um novo modelo de sociedade. Para isso, seria preciso ampliar os debates, forçando 
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modificação de leis necessárias ao surgimento de outro cenário social favorável a mudanças, o 

que o distanciava cada vez mais do modelo de sociedades tradicionais. 

Como também não se tratava só de novas pessoas à procura de emprego, mas de 

alterações nas condições de trabalho para sua adaptação, a exemplo do esforço de criar 

ambiente favorável ao seu trânsito e à sua atuação no espaço público, o que implicava 

trabalhar contra a discriminação da mulher nos novos espaços de atuação. Entretanto, na nova 

configuração das identidades, a mulher se tornava sujeito de pensamento e ação, ganhando um 

mundo sem limites para atuação, que lhe permitia decidir sobre sua vida no trabalho, na 

política, no dever de constituir família ou não, ou até mesmo ser mãe solteira, levando o 

movimento feminista a transformar a sociedade e, com isso, mudar o mundo. 

Assim como no movimento feminista, pode-se observar que as lutas mais originais 

por transformação na área educacional partiram também de “baixo”, em especial, das próprias 

mulheres, dos negros e dos indígenas, embora pedagogos, professores, executivos e 

funcionários também estivessem envolvidos nessas ações. 

Parece que nenhuma outra instituição carregava mais a marca da mudança do que a 

educação escolar. A tendência era convergir para esse campo todos os movimentos que 

ansiavam por transformações sociais, pois compreendiam que o modelo de sociedade 

almejado precisava ser criado, e um instrumento fundamental nessa construção era a escola. 

Dessa forma, a conquista de seus objetivos passava por transformações na educação escolar. 

E, nesse sentido, os questionamentos mais originais e consistentes vinham das problemáticas 

colocadas pelo movimento negro, pelo indígena e pelo de mulheres, segmentos sociais que se 

consideravam mais prejudicados pela ação educadora. 

Em suas críticas, esses atores passaram a mostrar que o modelo de escola oferecido 

era descolado de suas experiências de vida, não levando em consideração as especificidades 

de seus grupos. Assim, seus membros eram formados exclusivamente para outra “ordem de 

lugar”, que contemplava o modelo de identidade tradicional, característica de uma sociedade 

que se desejava hegemônica. 

Destarte, seus movimentos passaram a lutar por transformações na escola, no esforço 

de colocá-la a serviço de suas demandas específicas, agora canalizando forças para a 

construção de suas novas identidades. Daí o esforço dos nativos em torná-la “Escola 

Indígena”, levando-os a lutar pelo “[...] controle deste espaço de conhecimento, que durante 
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muito tempo discriminou a clientela indígena, impondo valores alienantes, de ideário 

colonialista e desintegrador dos princípios de organização social dos povos [...]”
504

. 

Observando as fontes no que diz respeito à promoção da pessoa, entre as críticas a 

essa escola era observado que esse modelo de educação formava indivíduos acomodados, 

prontos para serem submetidos aos valores da sociedade tradicional, de forma que não 

contribuía para a libertação dos sujeitos. Como correção desse impasse era sugerida a 

valorização da interlocução entre professor e aluno, dando um caráter dialógico ao ato do 

conhecimento. Ressaltava-se também a importância da linguagem e da comunicação como 

meio de promover a capacidade de se expressar do aluno; eram mostradas experiências de 

metodologias que tinham por objetivo despertar a criatividade do educando. Cogitava-se a 

necessidade de se buscar recurso para trabalhar com os sentimentos, permitindo ao aluno 

compreender o que seria sofrer preconceitos, discriminação, solidão. Estimulava-se a ensinar 

os direitos humanos, os direitos da criança e havia todo um esforço no sentido de valorizar sua 

liberdade. 

Entre os deslocamentos que se pode evidenciar na educação, o que parecia 

revolucionar todo o processo era o fato de que esses movimentos sociais não lutavam apenas 

por vagas nas escolas para seus filhos e por uma escola que oferecesse igualdade de condições 

para todos os alunos, mas por acesso ao controle da própria escola, enquanto recurso de 

conhecimento utilizado para a formação de pessoas, pois essa condição permitiria direcioná-la 

para dar respostas às demandas específicas de seus grupos. Entende-se que esse deslocamento 

os afastava do modelo de sociedade tradicional, lhes possibilitando trabalhar na perspectiva de 

políticas de identidade.  

Outro deslocamento evidenciado era a descentralização do sistema educacional 

enquanto campo de domínio exclusivo de pedagogos, professores e técnicos da educação para 

uma integração com a sociedade em geral, aproximando a educação da comunidade, da vida 

cotidiana. E, ainda, o deslocamento de uma relação vertical entre o educador e o educando 

para uma relação dialógica, em que o aluno se transforma em sujeito ativo no ato da 

aprendizagem. 
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Independentemente da realização completa ou em parte desses deslocamentos na 

educação escolar, o que chama atenção é o fato de estarem sendo cogitados na década de 1980 

e, como se pode perceber, todos eles apontarem para a inclusão e valorização das “pessoas 

comuns”. 

Além das alterações nessas três instituições, compreendidas como favoráveis à 

inclusão social das “pessoas comuns” enquanto sujeitos de pensamento e ação, ocorria 

também, concomitantemente, o movimento ecológico reivindicando medidas de proteção e 

conservação do meio ambiente. Disseminado rapidamente a partir da década de 1970, ganhou 

simpatizantes pelo mundo todo pelo seu caráter universal e por ultrapassar as questões sociais, 

raciais, sexuais e religiosas. Sua ação veio a fortalecer os movimentos de defesa dos direitos 

humanos e, na Amazônia, realçou a importância da forma de vida dos grupos sociais 

específicos da região, apresentando seu padrão de vida como mais ecológico. Isso, associado 

às condições de pobreza desses grupos, lhes assegurava as credenciais necessárias para 

fortalecer os seus movimentos. Entretanto, junto com isso, o movimento ecológico colocava 

também a responsabilidade pela preservação do meio ambiente, o que equiparava os 

componentes desses grupos a todos os cidadãos do mundo.  

Diante dessa síntese das inquietações vivenciadas pelas três instituições sociais em 

observação neste capítulo, percebe-se que, na década de 1980, os movimentos sociais se 

tornavam algo mais complexo. Já não era tão fácil pensar esses grupos à parte da sociedade e 

suas conquistas e perdas restritas ao âmbito dos seus reivindicantes. Em primeiro lugar, 

porque parte de suas conquistas, a exemplo do movimento de mulheres, das mudanças na 

educação e dos avanços na relação das pessoas com o meio ambiente, eram alterações que 

estavam para além de quaisquer grupos específicos, uma vez que desaguavam no conjunto da 

sociedade. Em segundo lugar, porque boa parte dos ganhos políticos dos seus agentes 

implicava mudanças no comportamento de seus opositores, efetuadas, muitas vezes, em 

relações de proximidade, em que estes tendiam a perder privilégios, mas em nome de um 

equilíbrio maior de força no convívio em grupo. 

Outra característica particular desses movimentos estava na importância que valores 

culturais, de gênero, etnia e hábitos do cotidiano ganhavam. As representações sociais e 

simbólicas entravam com força no jogo do poder, de forma que esses movimentos, cada um 

com as suas práticas e ações específicas, pareciam se encontrar no contexto das 

transformações que requeriam do conjunto da sociedade. Mesmo que em muitos aspectos se 
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tratasse de demandas antigas, a forma como se manifestavam nesses movimentos se mostrava 

diferente ao se expressarem em novos códigos, invadindo as práticas cotidianas. Nesse 

aspecto, embora mantivessem nomes familiares – movimento de mulheres, movimento negro, 

movimento indígena –, se davam em um novo registro de valores e profundidade social, 

alcançando uma nova formatação, distanciando-se dos movimentos anteriores à década de 

1960. 

Observa-se também que as forças que os moviam não se originavam de teorias e 

utopias sobre a nova sociedade, de antemão idealizada, mas brotavam de exigências de 

mudanças de comportamento nas relações sociais vividas, algumas obrigando alterações em 

hábitos já incorporados por longo tempo aos costumes e práticas sociais, mas que só então, 

diante de modificações no contexto social e de forças provenientes de novos movimentos de 

caráter global, passavam a realçar situações de exploração. Dessa maneira, apoiados em novas 

ideias e recursos materiais, os ocupantes dessas posições se levantavam contra tais situações, 

exigindo o direito de pensar e agir como qualquer grupo ou pessoa livre. 

Imagina-se que, sem a interação entre local e universal, as elites regionais, políticos e 

empresários, entre eles muitos “predadores”, “reinariam” de forma absoluta, sem nenhuma 

oposição mais consistente. De modo que só a articulação entre, de um lado, as forças das 

mulheres e dos indígenas, motivados por suas necessidades de sobrevivência enquanto 

sujeitos autônomos, e, do outro, o apoio por eles recebido de movimentos mais globais lhes 

proporcionou chance de algum êxito no contexto local, em face dos interesses de grupos 

poderosos e de costumes tradicionais. 

Entende-se também que isso só foi possível graças às novas técnicas de comunicação 

colocadas à disposição desses segmentos sociais. Convém notar que a intenção não é atribuir 

isso à imprensa em si constituída, apesar de ela fazer parte, mas aos recursos que, em especial, 

ela utilizava. Pois, mesmo esses movimentos usufruindo os mesmos recursos da imprensa, as 

mudanças mais significativas surgiam a partir de atos de pessoas que não estavam ligadas 

diretamente a ela, mas que se beneficiavam dos mesmos meios para expressar e fazer valer 

suas vontades. 

Nesse sentido, “Anna Iekaré” (que significa “nossas notícias”), um pequeno 

periódico do Conselho Indígena de Roraima - CIR criado no ano de 1990, na edição de 

dezembro desse mesmo ano informava que “a repercussão em torno da morte dos dois (2) 
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índios macuxi, no exterior está sendo boa, várias pessoas estão se solidarizando com o caso, 

mandando cartas ao Presidente, ao Ministro da Justiça e à Procuradoria Geral da 

República”
505

. Já a sua edição de maio/junho de 1991 falava das denúncias feitas pelas 

lideranças indígenas de Roraima na Alemanha, em Brasília e em Boa Vista sobre a invasão de 

garimpeiros e o assassinato de índios nas áreas Raposa/Serra do Sol.
506

 A edição de agosto 

observava que os índios Yanomami eram conhecidos internacionalmente e, por conta disso, o 

Governo Brasileiro era bastante pressionado pela Europa e pelos Estados Unidos, e queixava-

se que, ao contrário, os outros grupos indígenas de Roraima não eram.
507

 Em outubro, falava 

da viagem de duas lideranças indígenas de Roraima à Itália e à Alemanha, em busca de apoio 

e recursos.
508

 

Entende-se que esses relatos evidenciavam alterações na forma de atuar das 

lideranças indígenas locais e mostravam o apoio que elas recebiam de pessoas e organizações 

nacionais e internacionais como estratégia de luta, com o objetivo de forçar as autoridades 

brasileiras a cumprirem a Constituição Nacional de 1988, e as elites locais a respeitarem seus 

territórios e seus costumes. Aqui os recursos que um mundo globalizado permitia tornava 

acessível aos indígenas das últimas fronteiras da Amazônia a viabilização de suas demandas 

em um diálogo direto e pontual com autoridades nacionais e internacionais. 

Obviamente que isso não significa dizer que o embate no dia a dia tivesse cessado, a 

exemplo da organização de manifestações e de passeatas, mas que haviam sido incorporadas 

outras estratégias de luta, graças à facilidade com que os instrumentos da tecnologia moderna 

passavam a chegar ao alcance dos grupos mais pobres da sociedade, como máquinas de 

escrever e de reproduzir textos, assim como o telex, o fax e, mais recentemente, o 

computador, o e-mail e, atualmente, as redes sociais. E, acompanhando isso, o 

desenvolvimento nos meios de transportes, facilitando o intercâmbio de pessoas e objetos. 

Todavia, para que as pessoas e grupos que se consideravam excluídos do poder de 

decisão passassem a ocupar o lugar de sujeitos de ação e pensamentos, alguém teria de perder 

privilégios, mesmo que mantidos até então de forma discriminatória. Por conseguinte, as 

vitórias desses movimentos passavam a mexer com méritos, títulos, fama, prestígio, já que 

essa dinâmica envolvia interesses de grandes empresários, políticos, doutores, governadores e 
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grandes empresas nacionais e multinacionais. Esses já não eram os únicos interlocutores e 

senhores das fontes de acesso às informações que deviam ser consumidas pelas “pessoas 

comuns” locais, mas havia outros recursos que permitiam não só o acesso à informação, mas a 

interferência com ação direta. 
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CAPÍTULO IV – BOA VISTA: CIDADE, SOCIEDADE, INDIVÍDUOS E 

IDENTIDADE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

[...] é preciso que creiamos nos homens oprimidos. Que os vejamos 

como capazes de pensar certo também. 

Ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, „ação cultural‟ 

para a liberdade, por isto mesmo, ação com eles. A sua dependência 

emocional, fruto da situação concreta de dominação em que se acham 

e que gera também a sua visão inautêntica do mundo, não pode ser 

aproveitada a não ser pelo opressor. Este é que se serve desta 

dependência para criar mais dependência. 

Paulo Freire 

 

Neste capítulo procura-se pensar a forma como os sujeitos históricos são conectados 

às estruturas, considerando a identidade como algo que “Estabiliza tanto os sujeitos quanto os 

mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e 

predizíveis”
509

. Serão retomadas as inquietações que envolveram a sociedade boa-vistense, 

procurando relacioná-la a um contexto mais amplo e a discussões mais contemporâneas. 

Dessa forma, o capítulo revisita as exposições dos capítulos anteriores, quadros que incluem 

memórias e identidades relacionadas ao longo deste trabalho e da história da cidade de Boa 

Vista. Seus tópicos procuram sintetizar as inquietações levantadas nos primeiros capítulos, 

reavendo suas temáticas, seus deslocamentos específicos nos campos a eles relacionados e os 

desdobramentos de suas problemáticas no contexto mais universal e presentes nas 

inquietações atuais. 

 

4.1 ENTRE PASSADOS, HISTÓRIAS E MEMÓRIAS: A IDENTIDADE POLÍTICA 

 

Dando uma força quase institucional às memórias coletivas, os pensadores
510

 não 

perceberam nelas “uma imposição, uma forma específica de dominação ou violência 

simbólica”, uma vez que enfatizaram a coesão social pela adesão afetiva ao grupo, 

acentuando, assim, as funções positivas dessas memórias. Diante disso, em vez de tomar os 
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fatos sociais como coisas, sugeria-se pensar como se tornaram coisas, “como e por quem eles 

são solidificados e dotados de duração e estabilidade”
511

. 

O primeiro capítulo apresentou um constante processo de enquadramento de 

memórias levadas a efeito pelos que se consideravam pioneiros na região do rio Branco, que, 

em síntese, procuravam produzir um sentido para a vida em sociedade nesse espaço e, por 

conseguinte, para a cidade de Boa Vista. Nesse sentido, o movimento de enquadramento e 

reenquadramento das memórias apresentado ao longo do primeiro capítulo mostrou uma 

sociedade que, por mais que se desejasse firmemente estabelecida, se revelava movediça, em 

constante processo de afirmação, sem laços estáveis que definissem, de uma vez por todas, o 

sentimento de ser boa-vistense ou roraimense. O que evidenciava uma sociedade em constante 

processo de constituição, uma vez que parecia estar sempre se formando com a junção de 

novas ideias e práticas postas em exercício pelos seus moradores. 

A fusão entre todos os personagens, envolvendo índios e colonizadores, deu 

legalidade a uma história da sociedade local e nacional na região, à qual os colonizadores 

portugueses legaram um passado histórico preso a um contexto mais amplo, que os ligava à 

proposta de colonização do mundo pelos europeus. Nessa construção, o cruzamento com os 

povos indígenas, que se iniciou com a chegada dos colonizadores, ainda no século XVIII, se 

subentende como algo natural nesse processo que dava sentido à história da cidade e da região 

do rio Branco no século XX, de forma que essa construção procurava contemplar a todos os 

habitantes da região, inclusive os indígenas. 

Dessa forma, a sociedade boa-vistense enquanto projeto local tinha como referência 

um projeto global. Ao mesmo tempo que se organizava como um microuniverso, tomava 

como referência a imagem e a semelhança do mundo ocidental, que, em sua dimensão, 

integrava o local ao geral. Nessa perspectiva, ser “roraimense” implicava ser “brasileiro” e, 

enquanto tal, um ocidental “civilizado”. Entretanto, a identidade se organizava e se 

estruturava associada diretamente à vida de uma pequena elite, que tinha como meta ter 

nacionalidade brasileira e ser nascida em um de seus estados economicamente desenvolvidos. 
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Como se pode perceber, tratou-se de um processo de invenção
512

 de identidade que, 

ao longo do tempo, foi lançando mão de quaisquer práticas, eventos e valores que, de alguma 

forma, proporcionassem visibilidade ao seu povo, ressaltando as qualidades de vida na região, 

independentemente de sua origem, desde que não fosse de encontro aos seus valores 

fundantes e alimentasse essa identidade. 

Essa abertura ensejou a incorporação de festas como a de N. S. do Carmo. Desses 

acontecimentos se assimilavam suas práticas e celebrações, descolando-as dos objetivos 

religiosos, de modo que a salvação transcendental parecia perder força para uma organização 

da vida social consagrando um mundo terreno que em si se apresentava bastante desigual ao 

exaltar seus senhores. Isso mostrava não haver uma preocupação maior com o que era 

incorporado, o requisito se concentrava no que devia ser lembrado: podia ser qualquer coisa 

desde que útil à valorização da imagem que o grupo deseja constituir. 

Com foi mostrado, o caráter popular da festa proporcionava um momento de 

sociabilidade, de confraternização da sociedade como um todo, envolvendo da elite aos 

cidadãos mais comuns, oferecendo ocasião para a intensificação dos vínculos de amizade e 

reforço dos laços de subserviência, tornando o momento oportuno ainda para a representação 

de uma ordem social que colocava em evidência os membros das famílias mais bem 

posicionadas socialmente. O caráter popular da festa de Nossa Senhora do Carmo parecia ser 

o requisito mais importante da sua função no campo das representações.  

Como já observado, no início do período do Brasil republicano: 

 

O extravasamento das visões de república para o mundo extra-elite, ou 

as tentativas de operar tal extravasamento [...]. Ele não poderia ser 

feito por meio do discurso, inacessível a um público com baixo nível 

de educação formal. Ele teria de ser feito mediante sinais mais 

universais, de leitura mais fácil, como as imagens, as alegorias, os 

símbolos, os mitos.
513
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Pode-se até deduzir que os reflexos desse esforço se faziam sentir nas últimas 

fronteiras do país, uma vez que se tratava de ações contemporâneas e, de forma que 

semelhante, a “[...] batalha em torno da imagem do novo regime, cuja finalidade era atingir o 

imaginário popular para recriá-lo dentro dos valores republicanos”, era também o fim último 

da sociedade local. Os símbolos, rituais e práticas que envolviam a festa de Nossa Senhora do 

Carmo se constituíam em recursos de fácil acesso à população em geral, permitindo se colocar 

de forma aparentemente natural como representação coletiva na construção da identidade de 

boa-vistense, que, por sua vez, era parcela da sociedade brasileira. 

Observar a identidade local, colocando em evidência, entre outras coisas, o processo 

de constituição da própria identidade e os agentes sociais diretamente envolvidos na sua 

construção e conservação, permite refletir sobre o seu processo de inclusão e exclusão e, com 

isso, compreender a posição reservada às “pessoas comuns”, uma vez que esses mecanismos 

intrínsecos à sua produção demarcavam e revelavam quem integrava ou não o seu quadro.  

Pensando na perspectiva de cultura política enquanto um sistema de representações 

que propicia a compreensão dos sentidos que um grupo específico atribui a uma dada 

realidade social em determinado momento e lugar
514

, isso implica considerar que um grupo 

social produz e é produzido ao mesmo tempo pelas práticas e valores com os quais se 

autoproduz e é reconhecido. Entretanto, este trabalho não envolve apenas esse grupo restrito, 

sujeito dessa ação, uma vez que este não é responsável só pela sua identidade, mas também 

pela forma como outros grupos ganham sentido nessa relação, haja vista que: 

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 

normatização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 

manifesta no campo da identidade e da diferença. Normatizar significa 

eleger - arbitrariamente - uma identidade específica como o parâmetro 

em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 

hierarquizadas.
515
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Portanto, pensar no conjunto de memórias selecionadas para a invenção da 

identidade local era pensar no trabalho de enquadramento, fazendo surgir interrogações: quem 

seleciona tais memórias? Que lugares, personagens e objetos eram lembrados? A que pessoas 

e grupos elas estavam associadas? E, por fim, que habitantes de Boa Vista estavam incluídos 

em tal repertório? 

Em um trabalho sobre a cidade de São Paulo, voltado para as problemáticas sociais 

por que passam as grandes metrópoles, afirmava-se que o “espaço urbano são as terras de 

ninguém, criadas pelo desaparecimento das ilhas - ou seja, de tudo aquilo que é 

tradicionalmente próximo [...]”
516

. Pensando em termos de memória, identidade e 

representação
517

, se imagina ser equívoco afirmar que os lugares, mesmo nas grandes cidades, 

não têm “dono”. Se existe uma memória, trata-se de uma memória para alguém, para algum 

grupo ou grupos. O que cabe saber é quem é o senhor dessa memória, visto que, enquanto 

identidade política, ela tenta ser de todos. E, quando se pensa nas descrições feitas sobre a 

cidade de Boa Vista na década de 1930, se percebe que no caminhar pelas ruas da cidade as 

memórias já estavam presentes em nomes próprios nas praças, nas ruas, sempre demarcando e 

sinalizando os que se colocavam como seus executores. 

Na busca de sedimentação das memórias, a relação entre memória coletiva e o 

espaço se dá “[...] pelo fato que os objetos materiais com os quais estamos em contato diário 

mudam pouco, e nos oferecem uma imagem de permanência e estabilidade”
518

. Isso leva a 

pensar outra relação, agora entre permanências e mudanças, uma vez que, conforme esse 

autor, o espaço conduz à impressão de “uma sociedade silenciosa e imóvel, estranha à nossa 

agitação e às nossas mudanças de humor que nos dá uma sensação de ordem e de 

quietude”
519

. Como se pode perceber, o lado material era fundamental para a ideia de 

permanência, de estabilidade e, dessa forma, tornava-se central pensar os objetos que 

conduziam à produção de identidades. 

Examinando-se os relatos apresentados no primeiro capítulo, pode-se dizer que os 

espaços recorrentes eram campos, fazenda, a sede da fazenda, gado, estátua do garimpeiro, 

monumentos aos pioneiros, indígenas, prédios, ruas, a própria cidade de Boa Vista. Pode-se 
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perceber que tudo contribuía para uma determinada “ordem de lugar”, se não aparecia como 

símbolo da identidade, aparecia como diferença e, de uma forma ou de outra, marcando suas 

fronteiras. Observa-se que a apropriação dos recursos simbólicos se dava, em muitos casos, 

sobre recursos materiais de particulares, indicando as personalidades influentes nas bases de 

constituição da própria identidade local. 

Hoje, quando se pensa a memória da pecuária que se procurou levar a efeito, parece 

que essa atividade econômica não correspondeu com as expectativas de seus “historiadores 

orgânicos”, pois, no campo das representações, suas memórias não geraram os efeitos 

necessários à produção de uma identidade fortemente estabelecida. Um dos pontos a se 

observar é que essa atividade nunca mostrou o seu lado fausto na cidade, nada ficou que a 

lembrasse, salvo a sede da fazenda Boa Vista, que se apresenta nas memórias locais como a 

construção que deu origem à cidade. Além disso, lembrando sua memória está o monumento 

aos seus pioneiros, mas este construído em meados dos anos de 1990, portanto, 

especificamente com essa finalidade, em um momento em que sua representação já passava 

por dificuldade, fase em que a pecuária se transformava e competia com outras atividades. 

Nesse aspecto, somente a Igreja Católica e o governo federal trouxeram à cidade 

casarões e edificações, que se mostraram como importantes marcos de suas memórias. Logo, 

parece que as memórias da pecuária, mais trabalhadas a partir do final da década de 1970, já 

não correspondiam mais como atividade econômica para dar expressão à identidade local. 

Na década de 1980 a pecuária mudava de mãos. As suas práticas já se davam de 

forma mais capitalista, as fazendas se tornavam mecanizadas, com outra relação entre o dono 

e as pessoas que lhe prestavam serviço, não refletindo mais as práticas da pecuária do tempo 

passado: do encontro para ferrar o gado, das festas de São Sebastião, os leilões, a cidade em 

efervescência. Entende-se que tudo isso contribuiu para que a memória da pecuária não 

ganhasse o destaque desejado. Na cidade, os valores simbólicos mais representativos 

pareciam ser imateriais, festas, celebrações, desfiles. A parte material mais expressiva se 

supõe ficar na denominação de ruas, praças e avenidas, incluindo a casa de origem de Boa 

Vista. 

Assim, os eventos, lugares e personagens tomados como recursos pelos seus 

memorialistas para a construção de marcos da memória na cidade e dar sentido à identidade 

local passavam a compor um patrimônio histórico consagrado pelas elites boa-vistenses, 
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tornando-se algo digno de museu. Isso implica dizer que a problematização dessas memórias 

passava pela organização tradicional de museu, pois uma coisa estava relacionada a outra, 

consagrando a história de um mesmo grupo. Isso reforçava a sugestão de se ampliar a noção 

de patrimônio histórico
520

, com o objetivo de contemplar os segmentos populares, as 

consideradas “memórias subterrâneas”
521

, quase sempre condenadas a uma vida efêmera, uma 

vez que o desejo de progresso, o sonho do novo e do fantástico as predestinam à exclusão do 

campo das memórias, tornando-as algo que não se deseja lembrar. 

Dessa forma, “Cabe, com efeito, aos profissionais científicos da memória, 

antropólogos, historiadores, jornalistas, sociólogos, fazer da luta pela democratização da 

memória social um dos imperativos prioritários da sua objetividade científica”
522

. Entende-se 

que essa recomendação procede, como uma forma de alertar o pesquisador para o risco de 

trabalhar as memórias tendo como centro de articulação, implícita ou explícita, apenas a 

lógica que articulava a “ordem de lugar” moderna, deixando-se levar por ela e perdendo 

muitas vezes a oportunidade de questionar essa seleção naquilo que escondia privilégios em 

favor de determinados grupos sociais. 

Imagina-se que tomar as memórias como algo neutro para pensar as experiências das 

pessoas comuns numa sociedade com alto grau de desigualdades social seria aprisioná-las 

como “caças” no território do “predador”. Trata-se de uma armadilha, pois, mesmo pensando 

que os lugares não têm dono, as memórias parecem mais afinadas com o jogo de interesses de 

determinados grupos sociais, de forma que pensar uma identidade requer pensar naqueles que 

a viabilizam, que a exercitam. 

No jogo entre memória e esquecimento, corria-se o risco de colocar em evidência 

apenas os traços que estruturavam uma identidade que se quer hegemônica. Isso leva a se 

pensar que memórias deviam ou não ser lembradas. Se por um lado memórias tradicionais 

locais e regionais contextualizadas na história nacional precisam ser repensadas em muitos 

aspectos e até esquecidas, por outro lado, se atribui ao intelectual o trabalho contra o 

esquecimento de memórias, como a da guerra das Malvinas, a da guerra do Golfo e a do 

Holocausto, colocando na responsabilidade desse profissional a luta para manter vivas 

atrocidades que envergonham o ser humano e que, portanto, não podem ser esquecidas, não 
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podem ser repetidas.
523

 No contexto que ora se reflete, imagina-se não no esquecimento de 

memórias. A cidade requer memórias, sim, mas essas memórias deveriam ser reapresentadas, 

para que não contribuíssem para as mesmas injustiças que um passado tenta legar às futuras 

gerações. 

Voltando à “História e memória”, mais especificamente à importância da memória 

coletiva nas relações de poder, se observa que: 

 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 

grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 

dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e 

os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva.
524

 

 

Entende-se que, politicamente, os grupos trabalham suas memórias, mas estas devem 

ser compreendidas como construções, e não como algo natural, pois por trás de muitos 

discursos que expressam de forma explícita a ideia de uma sociedade democrática existe uma 

sociedade fortemente hierarquizada. Repensar a cidadania em uma sociedade como a 

brasileira, constituída por oligarquias, implica abrir espaço para a voz das “pessoas comuns”, 

o que requer deslocar o foco de atenção até esses indivíduos, para observar suas práticas e 

representações. 

O problema aqui está em deslocar o conteúdo das fontes tradicionais, em que a 

condição de cidade e a memória parecem se articular como partes indissociáveis, de forma 

que a leitura das práticas sociais, ao ser feita a partir desse quadro, surge como algo isento de 

qualquer incoerência. Contudo, deve-se levar em conta que na organização das memórias 

urbanas das cidades modernas se encontra um conjunto de intelectuais e pensadores, 

organizando, fiscalizando, determinando seus usos – autoridades, engenheiros, arquitetos, 

médicos, antropólogos, urbanistas, geógrafos, assistentes sociais, policiais, agentes mais 

identificados com suas elites, que emitem seus pareceres, ponderam e pesam o que deve ser a 

cidade ideal, muitas vezes sem observar a apropriação feita diariamente pelos seus usuários.  
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Mas, pensado em termos de política de identidade, imagina-se que, sem um esforço 

no sentido de inserir os discursos de cada grupo que interage num determinado espaço, a 

tendência é valorizar memórias de uns em detrimento de outros. Observando os trabalhos dos 

memorialistas, percebe-se na identidade boa-vistense a presença da elite local nas memórias 

dos lugares, se apresentando em nomes de ruas, nos monumentos, nas edificações, nas praças. 

Todos esses espaços carregam traços que se mostram a todo momento como balizas, 

sinalizando a linguagem cultural em que se inscrevem. 

Entretanto, tomando a perspectiva de patrimônios subterrâneos, nota-se a vida 

efêmera dos espaços populares.
525

 Os deslocamentos nas memórias são necessários para 

alcançar as pessoas comuns, como a inclusão da oralidade, muitas vezes deixando de lado a 

escrita em favor da narrativa, assim como substituindo o patrimônio histórico pela história de 

vida das pessoas comuns, os donos do poder pelas pessoas anônimas.
526

 Questões que 

ampliam a noção de patrimônio histórico: “colocar nos agentes sociais o eixo definidor do que 

seja patrimônio”.  

A abordagem aqui desenvolvida pretende retirar a produção da identidade de uma 

visão presa a um conceito essencialista, levando-a para uma percepção estratégica e 

posicional, uma vez que: 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não 

fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas 

em locais históricos e institucionais específicos, no interior de 

formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e 

iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo 

de modalidades específicas de poder e são, assim, mais o produto da 

marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade 

idêntica, naturalmente construída, de uma "identidade" em seu 

significado tradicional - isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma 

identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna.
527

 

 

Visto assim, não existia uma autoimagem inerente aos “pioneiros”, mas uma imagem 

produzida que requeria manutenção. Pode-se observar também que a sua fonte de alimentação 
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não estava presa a um mesmo quadro de lembranças inteiramente diferenciadas, como já foi 

ressaltado, mas abrangia um repertório vasto que ia do local ao global. 

Supõe-se que as memórias, assim como os objetos, apresentam ângulos de visão 

diferentes, o que implica dizer que, mesmo os indivíduos convivendo numa mesma cidade, 

vivem experiências diferenciadas e, muitas vezes, contraditórias em suas formas e valores, o 

que dificulta colocá-las numa mesma posição, principalmente quando o meio social 

vivenciado é de complexa desigualdade. 

Tem-se como hipótese a ideia de que os trabalhos e textos sobre as práticas políticas, 

ao buscarem de forma implícita ou explícita seu sentido em realidades mais amplas como 

nacionalidade e cidade, perdem de foco o jogo de interesses que movimenta os indivíduos e 

grupos sociais. Dessa forma, imagina-se que refletir sobre conjunturas políticas sem levar em 

conta os interesses de cada grupo social envolvido no contexto, em si, já constitui um 

processo de exclusão, salvo em casos específicos, pois com isso os grupos sociais mais 

prejudicados são aqueles constituídos pelas "pessoas comuns", que aparecem apenas como 

atores coadjuvantes nos processos sociais. 

Pensando a cidade e as relações de poder, convém ressaltar que, em todos os 

discursos e símbolos que apontaram para a configuração de um recorte de memórias 

representativas da sociedade boa-vistense, as atividades e sujeitos recorrentes eram: pecuária, 

garimpo, governo federal e indígena. Nenhum deles vinculado à vida urbana da cidade, todos 

tinham seu habitat fora dos limites urbanos que caracterizavam a cidade de Boa Vista, 

entretanto, eles se destacavam e revelaram o poder em seu interior. 

Diante disso, o poder não parecia estar relacionado diretamente com o lugar, mas, 

mais especificamente, com a construção discursiva que um dado grupo social articulava em 

suas práticas na busca de realizar seus objetivos. Como se os espaços fossem apenas páginas 

em branco em que eram escritas as narrativas que um dado grupo social produzia para se 

autoorganizar e se estruturar socialmente enquanto tal. Dessa maneira, ao articular os traços a 

serem lembrados na narrativa, o grupo articulava os indivíduos em uma relação de 

interdependência, independentemente de, fisicamente, se encontrarem na cidade ou no campo. 
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Como forma de contornar o problema e repensar a história recuperando outras 

versões do passado, pode-se observar o que se pensava sobre a história das mulheres:  

 

A história da experiência vivida enquanto papéis informais de 

resistência das mulheres, em sociedade envereda por trilhas recém 

abertas nas vanguardas críticas das ciências humanas. Para apreender 

no passado estes momentos de resistência é preciso uma formação 

crítica do historiador(a) que enseje a elaboração de conceitos 

temporalizados e a vontade de perseguir abordagens teóricas 

necessariamente parciais, pois o saber teórico implica também um 

sistema de dominação. A crítica feminista torna-se contextual, 

histórica e relativista, o que de início implica uma atitude crítica 

iconoclasta que consiste em não aceitar totalidades universais ou 

balizas fixas. Trata-se de historicizar os próprios conceitos com que se 

tem de trabalhar, tais como reprodução, família, público, particular, 

cidadania e sociabilidades, a fim de transcender definições estáticas e 

valores culturais herdados como inerentes a uma natureza feminina.
528

 

 

Mais uma vez observa-se o papel do pesquisador das memórias e das identidades no 

seu próprio ato de produzir a história. Ao repensar o conceito de identidade, podia-se retomá-

lo enquanto uma “celebração móvel”, “formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam”
529

. Era observar que: 

 

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isto significa 

que sua definição - discursiva e linguística - está sujeita a vetores de 

força, a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas 

são impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em 

um campo sem hierarquias; elas são disputadas.
530

 

 

Nessa perspectiva, a produção de uma identidade social transformava-se em um 

gesto inteiramente político, envolvendo um jogo de interesses individuais e coletivos. 

Entende-se que os deslocamentos necessários à inclusão das “pessoas comuns” exigem 

considerar mais a oralidade, valorizando as narrativas, juntamente com as fontes escritas, 
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permitindo florescer a história de vida das “pessoas comuns”, de forma a deslocar em grande 

medida o foco de atenção dos “donos do poder” para as pessoas anônimas, para que estas 

pudessem expressar seus sentimentos e se colocar como agentes definidores do que seria 

patrimônio histórico. 

 

4.2 A MEMÓRIA NÃO É MAIS O QUE ERA: A IDENTIDADE E POLÍTICA DE 

IDENTIDADE 

 

No primeiro e no segundo capítulos se trabalhou mais especificamente na perspectiva 

de identidades que disputavam o poder pela hegemonia, que pretendiam representar a todos os 

seus considerados membros, não deixando ninguém fora. Logo, tratava-se de uma memória 

aparentemente “produzida por todos” e “para todos”, o que remetia para o conceito de 

“cultura política”, categoria entendida como “„um sistema de representações, complexo e 

heterogêneo‟, mas capaz de permitir a compreensão dos sentidos que um determinado grupo 

(cujo tamanho pode variar) atribui a uma dada realidade social, em determinado momento e 

lugar”
531

. Nessa perspectiva estavam identidades como nacional, roraimense, boa-vistense. 

O terceiro capítulo, ao se ocupar de memórias dissidentes produzidas por grupos 

como indígenas, mulheres e negros, voltou-se mais especificamente para o conceito de 

“política de identidade”, que “[...] tem a ver com o recrutamento de sujeitos por meio do 

processo de formação de identidades”, o que implica dizer que não se tratava de “uma luta 

entre sujeitos naturais; é uma luta em favor da própria expressão da identidade, na qual 

permanecem abertas as possibilidades para valores políticos que podem validar tanto a 

diversidade quanto a solidariedade”
532

. 

No segundo capítulo se observou que, na década de 1980, os esforços empregados 

pelos “pioneiros” de Roraima na produção de uma identidade local pareciam não render os 

mesmos efeitos de tempos atrás no sentido de acomodar, de alguma forma, o conjunto maior 
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dos habitantes da cidade de Boa Vista, por exemplo, em torno de uma proposta de 

organização social. Algo faltava nas memórias, alguma “força” parecia lhe escapar, causando 

angústia aos seus memorialistas. 

Se no passado, mais precisamente até a década de 1970, esse empreendimento havia 

rendido uma aparente união de seus moradores em torno de eventos de cunho religioso e 

desfiles cívicos e militares, na década de 1980 o declínio dessas memórias se apresentava de 

forma mais clara. A força de coesão e, portanto, de organização social parecia não ser 

suficiente para dar unidade à sua população, ela já não tinha o mesmo vigor. 

Nesse sentido, este tópico procura compreender que alterações ocorreram entre a 

identidade tradicional e a identidade que se procurava viabilizar na década de 1980. 

Confrontando a memória anterior com a nossa, falou-se do fim do processo colonial, que teria 

conduzido ao despertar de um sono etnológico todas as etnias, grupos, famílias que até então 

tinham forte bagagem de memória e fraca bagagem de história, ou o fim das sociedades-

memória com todas as coisas “que asseguravam a conservação e a transmissão dos valores, 

igreja ou escola, família ou Estado”
533

. 

Isso reforça a inquietação colocada por este tópico com relação às memórias boa-

vistenses: o que se passou com a estrutura social e com os valores que asseguravam sua 

unidade? Algo havia mudado e já não permitia mais um resultado satisfatório aos seus 

memorialistas, que não rendiam o mesmo capital político a agregar indivíduos e produzir o 

efeito desejado no conjunto maior da sociedade roraimense. 

 

Quando Halbwachs vincula “o pensamento social” a uma memória, 

ele quer dizer com isso que ela resulta, em essência, da transmissão de 

um capital de lembranças e esquecimentos. Babel pode ser descrita 

como o fracasso da memória, pois toda exteriorização do pensamento 

e, portanto, toda transmissão, toda cadeia de memórias, tornava-se 

impossível. É a mesma forma de fracasso que revela a transmissão do 

indizível entre inúmeros deportados aos seus filhos, os primeiros 

imaginando não poderem ser acreditados e os filhos não tendo a 

coragem de escutá-los. E quando a transmissão é impossível, 

indizível, como imaginar que se possa ter um compartilhamento (de 

uma língua, de “convenções verbais”, de representações, de saberes e 
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fazeres, de crenças, de comportamentos, de gestos ou posturas) capaz 

de fundar as representações de uma identidade coletiva?
534

 

 

Pensando no contexto de Boa Vista, algo parecia ter interditado a transmissão do 

capital de lembranças e esquecimentos, patrimônio dos velhos moradores da cidade, assim 

como Babel, sua linguagem não tinha mais a eficiência de comunicar ao outro os seus valores. 

Conforme os memorialistas, havia um patrimônio a ser transmitido, mas parece que já não 

havia sujeitos receptivos e dispostos a partilhá-lo, e sim um distanciamento entre os 

indivíduos da cidade que não permitia o estabelecimento do processo de comunicação. 

Sua transmissão se tornou, em parte, indizível, por mais que seus memorialistas 

trabalhassem acreditando que havia um conjunto de memórias prontas a serem passadas aos 

seus moradores, estes, em especial os recentemente instalados na cidade e as novas gerações, 

ainda que se dispondo a escutá-los, já não dispunham da sensibilidade necessária ao impacto 

de sua impressão. Dessa maneira, estavam surdos aos apelos que a comunicação pudesse 

estabelecer, era como se os migrantes e as novas gerações pertencessem a outro contexto 

social, se comunicassem em outro idioma. 

A dificuldade dessa transmissão levava seus memorialistas a acreditar que se dava 

por conta da juventude da cidade. Os versos de Dorval de Magalhães, em homenagem aos 107 

anos de Boa Vista, começavam afirmando: 

 

Todos cantam a cidade  

 Da sua infância querida [...] 

 

E, reafirmando essa compreensão, em outra estrofe declarava:  

 

É uma cidade singela,  

Ela ainda menina,  

Dá os seus primeiros passos  

Deslizando na ravina,  

Circundada por montanhas  

Num tapete de campina
535
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Dessa forma, a cidade aparecia ainda em sua infância, era essa condição que 

possivelmente levava Aimberê Freitas à conclusão de que Roraima ainda não era uma terra de 

roraimenses, mas de um povo em formação, esperando o momento em que surgiria “o 

verdadeiro sentimento do povo roraimense”
536

, como já foi visto no segundo capítulo. 

Imagina-se que, no período anterior à década de 1970, não havia competição entre 

identidades. Ser roraimense ou boa-vistense, assim como brasileiro, era “natural”, 

inquestionável para quem nascia na cidade e mesmo para quem decidiu habitá-la. Entretanto, 

era observado que o memorável, “longe de ser o passado registrado ou um conjunto de 

arquivos, é um saber no presente, operando por reinterpretações, mas cujas variações 

incessantes não são perceptíveis no interior da tradição falada”
537

. 

Entre o moderno e a tradição: a identidade que se esboçava no segundo capítulo era 

voltada para os aspectos modernos da cidade. Entretanto, as memórias mais salientes estavam 

ligadas à pecuária, enquanto atividade tradicional, o que a associava à vida rural e, dessa 

forma, a aproximava dos nativos. Todavia, o retorno ao tradicional tinha um valor político 

para a elite local, pois essas memórias a associavam às suas atividades, às suas propriedades, 

que no caso serviam de suporte básico para essa construção simbólica. Recorrer a elas era 

garantir posição central em uma organização social que se desejava hegemônica e força para 

barganhar junto às autoridades, em especial aos governos que vinham de fora, mas que eram, 

em última instância, os responsáveis pela administração local, eram quem organizava, 

planejava e tinha poder de decisão sobre a cidade e a região do rio Branco, mais identificados 

com a “modernidade”. 

Não só a elite local recorria ao passado na década de 1980 como forma de lhe 

garantir peso político, mas por outros motivos as expressões artísticas locais contribuíam 

explorando temáticas ligadas aos valores, recursos e belezas naturais, a exemplo do 

movimento musical conhecido como “Roraimeira”, a maior expressão musical do Estado de 

Roraima, surgido na década de 1980. Mesmo revelando outros motivos, como apoiar a 

resistência às pretensões capitalistas modernas e a defesa do meio ambiente, ao explorar as 

temáticas relacionadas à natureza, os artistas davam expressão ao meio geográfico e 

terminavam reforçando a valorização da memória tradicional, que se associava à beleza da 

                                                                                                                                                         
históricas. Rio de Janeiro: Gráfica Projefilm, 1997, p.141. 
536

 FREITAS, Aimberê. A história política e administrativa de Roraima de 1943 a 1985. Manaus: Umberto 

Calderaro, 1993, p.112-113. 
537

 CANDAU, Joël. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011, p.95. 



288 

 

 

paisagem natural, em detrimento das mudanças sociais que se expressavam na vida cotidiana 

da cidade de Boa Vista. 

Essas ações levavam a cidade a ganhar de seus moradores uma identidade ambígua, 

que, por um lado, parecia valorizar a nova paisagem da cidade moderna, seu traçado, seus 

prédios, suas ruas, suas avenidas largas, mas, por outro lado, as representações a esvaziavam 

dos traços que a associariam a práticas urbanas modernas. Com isso, estes aspectos da cidade 

sumiam, dando lugar na arte, na literatura, nas narrativas ao retorno ao passado, que se 

expressava, de um lado, no retorno à tradição, às práticas da vida rural, ao saudosismo e, de 

outro, à beleza natural, ao nativo, à exaltação da fauna e da flora. 

Dessa forma, na construção de sua identidade, os boa-vistenses estavam entrando no 

“túnel da modernidade” com os olhos voltados para a natureza, para o passado, como se 

inconscientemente se recusassem a perder as imagens que iam se fechando na mira da lente, 

teimando em ficar para trás, conforme o anjo da história de Walter Benjamim. Assim como o 

Angelus Novus, a sociedade boa-vistense tinha rosto dirigido para o passado, mas era impelida 

para o futuro. 

Era observado que, se existia a alternativa entre memória e esquecimento, era porque 

nem tudo que se dizia memorizável era memorável, de forma que o tempo só apresentava 

realidade à medida que apresentava conteúdo. Ou seja, “„quando oferece uma matéria de 

acontecimentos ao pensamento‟, o que supõe evidentemente que sejam estabelecidos 

acontecimentos e que estes sejam objeto de escolha e hierarquização”
538

. 

Quando se pensa em Boa Vista na década de 1980, parecia haver um descompasso 

entre o lembrado e o esquecido, que não permitia sintonia entre as memórias das famílias 

tradicionais e as memórias vivenciadas pela população local, quebrando, assim, a sua 

hierarquização na orientação da sociedade, característica fundamental das memórias na 

construção de identidades. Isso ilustra o fato de que “longe de ser o passado registrado ou um 

conjunto de arquivos, era um saber no presente, operando por reinterpretações”. 

Nas memórias de Boa Vista, o contraponto entre lembrado e esquecido se estabelecia 

entre, de um lado, a cidade até aproximadamente os anos 60, quando aparentemente todos 

viviam as mesmas práticas sociais, partilhando um mesmo estilo de vida, o que parece mais 

fácil à vigilância quanto ao padrão de vida; e, do outro, a cidade da década de 1980, com seu 
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quadro de moradores reformado por força de um intenso processo migratório que 

transformava as atividades, os hábitos e lhe dava um caráter de diversidade social e cultural. 

Mesmo entendendo que, na cidade de Boa Vista dos primeiros anos, a transmissão do 

conhecimento entre gerações se dava muitas vezes repetindo à sua população o que estava no 

princípio da reprodução da sua sociedade, como na de outra tradicional qualquer, 

 

No entanto, essa transmissão jamais será pura ou uma “autêntica” 

transfusão memorial, ela “não é assimilada como um legado de 

significados nem como conservação de uma herança”, pois, para ser 

útil às estratégias identitárias, ela deve atuar no complexo jogo da 

reprodução e da invenção, da restituição e da construção, da fidelidade 

e da traição, da lembrança e do esquecimento.
539

 

 

Portanto, para além da transmissão pura e simples, as memórias da cidade requeriam 

uma recepção adequada da parte das pessoas a que se destinavam, pois: 

 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que 

eles nos tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não 

tenha cessado de concordar com suas memórias e que haja bastante 

pontos de contato entre uma e as outras para que a lembrança que nos 

recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. Não é 

suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento 

do passado para obter uma lembrança. É necessário que esta 

reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se 

encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas 

passam incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só 

é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma 

sociedade. Somente assim podemos compreender que uma lembrança 

possa ser ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída.
540

 

 

Entende-se que a transmissão das lembranças partilhadas pelos velhos moradores da 

cidade de Boa Vista na década de 1980 era dificultada tanto pela renovação de seus habitantes 

como pelo acesso de sua população aos meios de comunicação modernos. Estes passaram a 

invadir o seu cotidiano com uma gama de informações e imagens, dificultando a relação entre 
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seus antigos moradores, senhores de suas memórias tradicionais, e os novos, que não 

dispunham de traços em comum suficientes para a identificação. 

Quando se pensa hoje na invenção de identidade, observa-se que desde muito se vêm 

pensando a relação entre linguagem e identidade, uma vez que: 

 

Para Aristóteles, há uma relação entre o domínio ontológico e o 

domínio linguístico, e essa relação é sustentada pela identidade. Não 

se trata, evidentemente, da identidade de um sujeito – individual ou 

coletivo -, categoria inexistente nesse período, mas da identidade ou 

essência das coisas. Na mente humana existiriam representações da 

identidade das coisas – os conceitos -, e a função da linguagem seria a 

de significá-los. Ora, Aristóteles se dá conta de que a linguagem, 

enquanto conjunto de símbolos, é equívoca. Para que ela possa 

desempenhar adequadamente sua função, é preciso fixar um sentido 

único para as palavras. A relação entre linguagem e identidade é, 

assim, uma relação de adequação: à identidade do conceito deve 

corresponder o sentido único da palavra que o expressa.
541

 

 

Dessa forma, “O princípio de não-contradição foi indiscutivelmente aceito até a 

modernidade, fazendo da identidade a mola mestra da filosofia clássica”. Entretanto, foram os 

deslocamentos processados nessa concepção que abriram diversos aspectos a serem levados 

em conta nessas concepções. De maneira que: 

 

[...] de Aristóteles aos nossos dias, as tentativas de resposta ao 

problema da linguagem e da identidade se transformaram 

imensamente, e passamos de uma concepção mentalista ou 

essencialista para uma filosofia da linguagem de cunho pragmatista 

(inaugurada por Wittgenstein), na qual a identidade depende do uso 

que se faz das palavras, num determinado contexto.
542

 

  

Entretanto, “A filosofia da linguagem será criticada, por sua vez, pelos filósofos da 

diferença (Deleuze, Derrida, Foucault, entre outros), que pensarão a linguagem e a identidade 

como produções articuladas ao desejo e aos jogos do poder”
543

. Dessa forma, essas 
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observações conduziram a dois pontos básicos: primeiro, que a linguagem não era uma 

estrutura de que as pessoas faziam uso apenas para se comunicar, mas nela construíam e 

davam vida a seus pensamentos, gestos e ações; e, segundo, esses gestos não eram 

desvinculados de um jogo de interesses, uma vez que pessoas e grupos se uniam em função de 

determinado fim comum. No caso da cidade de Boa Vista, isso permitia transmitir suas 

memórias juntamente com o projeto político de sua elite. 

Retomando as experiências vividas em Boa Vista, como se pode perceber, os 

deslocamentos entre o primeiro momento e os dias atuais são profundos e abrem discussões 

nas mais diferentes frentes que esses conceitos envolvem. Com isso, dão espaço para 

pensarmos as relações de poder e as “pessoas comuns” tomando como referência as 

discussões realizadas até aqui por esta pesquisa. 

Contextualizando as transformações ocorridas na cidade de Boa Vista no conjunto 

das alterações verificadas no mundo contemporâneo e expressas nos debates acerca dos 

conceitos de “moderno” e “pós-moderno”
544

, percebe-se a força de um desenraizamento dos 

valores locais em favor de um mundo globalizado, que ganhava clareza quando seus 

moradores reclamavam que “antes podiam dormir de portas abertas”; tratava-se de uma 

comunidade em que todos se conheciam, todos eram parentes; quando se queixavam dos 

migrantes que não conheciam os valores da terra; dos que chegavam para mandar sem 

conhecer os “valores do lugar”, assim como dos que chegavam sem recursos materiais, uma 

vez que ameaçavam a segurança de seus velhos moradores. Essas queixas evidenciavam o 

receio dos considerados pioneiros na região de perder participação nas forças políticas locais 

em favor de desconhecidos, que, por sua vez, poderiam se tornar seus senhores. 

As alterações se apresentavam mais problemáticas no campo político, pois se 

entende que, se o povo era quase inteiramente desassistido, à medida que cresceram os 

incentivos públicos na região, mais a astúcia se avolumou, e a perda dos valores tradicionais 

parece ter favorecido os desmandos. Perdendo força a presença da raiz de pertencimento, mais 

sujeitos se tornavam “espertos” nas artimanhas políticas, agora escondidas nas franjas que 

essa nova condição permitia. 
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Como se pode observar, tudo levava a fugir das tradições e, dessa forma, do controle 

desse grupo. Por mais que naquela década, em nível mundial, se passasse a valorizar as 

memórias locais em nome do desenvolvimento do turismo, era porque, enquanto tal, essas 

memórias, para efeito de construção de uma identidade local, já não correspondiam com a 

mesma vitalidade de anos idos. E, por mais que seus agentes lutassem por mantê-las, só 

conseguiriam organizar lugares de memória, que se revelaram em monumentos, a exemplo do 

monumento aos pioneiros, mas elas já não existiam mais.
545

 

No campo das representações, não havia nenhuma semelhança com a cidade 

benjaminiana, não havia vida urbana da cidade moderna, lojas, cinema, multidão, pois se 

voltava para a vida agrária, para o rural, para os valores tradicionais. Entretanto, se imagina 

que em um ponto não seria exagero pensar na Paris de Walter Benjamin, pois, se não havia na 

cidade o emprego do ferro e do vidro, a produção e as galerias de passagem modernizando 

Boa Vista, ela mostrava uma população que em grande parte já não se reconhecia nos valores 

locais, base do respeito entre seus moradores. Isso leva a imaginar que, mesmo sem multidão 

para a camuflagem nas ruas, para facilitar os delitos, a grande quantidade de migrantes e a 

quebra dos valores tradicionais abriam espaço para o desconhecido, talvez levado pela força 

do nome que já não havia a zelar, encontrar-se mais livre de um compromisso de ordem 

moral. 

Dessa forma, desenraizados do conjunto social, para muitos moradores recém-

chegados não havia uma dignidade tão importante a ser preservada junto aos demais 

habitantes da cidade. A partir disso, se deduz que alguém ser pego cometendo algum delito já 

não era motivo para maiores constrangimentos, tendo em vista a falta de compromisso com a 

sociedade local, com a posição de sua própria família nesse conjunto social, ou mesmo em 

caso de se encontrar em lugar distante de suas raízes, ou de isso já não representar muita 

coisa, pois ser filho de “a” ou “b” não fazia muita diferença. Por outro lado, se tratando de 

pessoas pouco conhecidas para o migrante, os moradores antigos da cidade mereciam pouca 

consideração. Esta era reclamação do memorialista filho da terra quando se queixava de que: 

 

Estes Homens cujas origens são perfeitamente conhecidas e 

identificadas estão sendo sistematicamente caluniados e difamados 

por indivíduos de origem desconhecida do povo de Roraima. Eles 
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atacam principalmente os filhos da terra, exatamente esses cujas 

origens são conhecidas e identificadas com o povo. Que ousadia!!! 

Com certeza eles desconhecem a bravura do povo roraimense e do que 

este povo pode fazer com os velhacos.
546

 

 

Percebe-se com isso que ações desencadeadas por uma “ordem de lugar” distante 

colocavam o mundo em um processo acelerado de urbanização
547

, lançando em Boa Vista 

uma avalancha de migrantes, que, soterrando sua pequena população, desconheciam filhos 

ilustres de famílias notáveis, pertencentes a um “povo perfeitamente identificado”, e, com 

isso, apagavam memórias de uma “ordem de lugar” que até então regia a vida social da 

cidade. 

Entende-se que a dimensão dos deslocamentos nesse período era bem mais 

complexa, alterando os valores locais, seus hábitos, suas instituições. Os desdobramentos 

levaram a uma inversão nunca imaginada, como, por exemplo: manifestações reivindicando a 

propriedade da terra, tão associadas às camadas populares, eram promovidas por fazendeiros, 

que saíam pelas ruas da cidade exibindo caminhões e tratores na defesa do que consideravam 

seus direitos e tendo como principal adversário na realização de seus propósitos nada mais 

nada menos do que os povos indígenas.  Apesar da pequena presença na cidade, uma vez que 

grande parte da população indígena vivia no interior do estado, cabe lembrar que era em Boa 

Vista que se localizavam suas instituições políticas, que garantiam suas organizações e 

contrariavam os interesses das elites políticas e econômicas locais. 

Esse é um exemplo emblemático de inversão de valores, em que um grupo 

constituído por “pessoas comuns” ocupava um lugar que até então tinha sido reservado à elite 

regional e à nacional. Dessa forma, o declínio dos valores modernos alimentava o sonho de 

igualdade de donas de casa, de indígenas, de negros, de crianças, velhos e vagabundos, que 

passavam a interferir no projeto de sociedade até então idealizado por “notáveis”. 

O processo de globalização contribuía para provocar a ruína da “ordem de lugar” 

tradicional. Ao apresentar novas experiências e recursos para a sociedade local, colaborava 

para o empoderamento das “pessoas comuns”, não só na cidade, mas aproximando as pessoas 

do campo às da cidade, facilitando transporte e comunicação, ao mesmo tempo que alterava 
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práticas e costumes sociais, com a sua produção em grande escala que ia inviabilizando a 

produção artesanal ao colocar novos produtos e serviços no mercado. Por outro lado, ao 

acelerar o tempo, retirava a possibilidade de material, acontecimentos, personagens e lugares 

se transformarem em símbolo, assim como não dava o prazo suficiente para as pessoas 

incorporarem as práticas e os valores vivenciados pela “velha cidade”, a cidade da memória. 

Entretanto, nesse processo emergiam memórias como as dos povos indígenas. Como 

se explicar isso? Tomado como momento de questionamento das identidades tradicionais, esse 

fenômeno parecia contraditório. Em primeiro lugar, isso implicava admitir que o processo de 

globalização, ao que parecia, não apagava todos os traços das culturas tradicionais em favor 

de uma cultura massificada, única, capitalista. Isso permitia que memórias como essas se 

desintegrassem do consenso de união promovido pela identidade de roraimense, obviamente 

por força das condições que o contexto social então lhes proporcionava, mas, mais que isto, 

por não serem parte natural de sua constituição, mas sim criadas por força dos essencialismos 

culturais, que possibilitaram produzir laços imaginários ligando “pessoas que, sem eles, eram 

simplesmente indivíduos isolados, sem nenhum „sentimento‟ de terem qualquer coisa em 

comum”
548

. 

O fortalecimento do movimento indígena ampliava essa contradição, pois se dava 

com apoio de pessoas e grupo nacionais e internacionais. Um dos motivos para esse estímulo 

estava na ascensão do movimento ecológico, que, por um lado, combatia as pretensões 

predatórias do capitalismo e, por outro, ao orientar as pessoas para uma nova relação com o 

meio ambiente, valorizava o modo de vida dos povos indígenas. E, ainda no campo do 

ambientalismo, foi estabelecida a relação entre a pobreza e subdesenvolvimento, voltando o 

olhar para os grupos sociais em condição de extrema pobreza. Dessa forma, apoiar os povos 

indígenas era combater o desmatamento provocado pelos grandes projetos capitalistas, 

valorizar uma vida em harmonia com a natureza e combater a pobreza.   

Uma das diferenças entre a identidade desenvolvida pelas elites boa-vistenses e a 

identidade levada a efeito pelos povos indígenas estava no fato de a primeira trabalhar pela 

concretização de uma memória hegemônica, à qual nenhuma pessoa na região escapava, pois 

desejava se colocar na posição de símbolo de todos os roraimenses, envolvendo nesse 

conceito todas as pessoas que nasceram ou decidiram viver na região. Enquanto que a última 
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negava deliberadamente a presença da sociedade não indígena, restringindo-se a simbolizar 

apenas os nativos e, para isso, trabalhava, em especial, os seus traços que ressaltavam essa 

fronteira. Tratava-se da busca de uma felicidade restrita. 

“Pensar o tempo supõe classificá-lo, ordená-lo, denominá-lo e datá-lo.”
549

 Nesse 

sentido, no esforço de apresentar uma justificativa para a presença dos “pioneiros” na região, 

os memorialistas locais os colocavam como herdeiros da formação do espaço físico da região 

do rio Branco, uma vez que, na sua origem, o projeto destes era uma extensão das conquistas 

do processo colonial português. Portanto, recuando no tempo, na melhor das hipóteses, a 

meados do século XVIII, momento em que os agentes encarregados daquele empreendimento 

começaram a adentrar as disposições geográficas da região, as expondo enquanto espaço ideal 

para a atividade pecuária. 

Já as memórias indígenas, por sua vez, trabalhavam a própria construção do espaço 

físico, ou seja, a construção dos campos naturais de Roraima. Nesse aspecto, trata-se de uma 

memória longa que ignora as datas precisas de uma cronologia rigorosa da História para 

balizar o fluxo do tempo, mostrando:  

 

[...] a percepção de um passado sem dimensão, imemorial, em que se 

tocam e por vezes se confundem acontecimentos pertencentes tanto 

aos tempos antigos quanto aos períodos mais recentes. Essa memória 

longa [...] revela memórias fortes, pois organiza de maneira estável a 

representação que um grupo faz de si mesmo, de sua história e de seu 

destino.
550

 

 

De forma que, ao contrário das memórias dos “pioneiros”, fruto da concepção 

ocidental, cuja representação do tempo é sagital, nas memórias indígenas “o tempo circular se 

vincula ao eterno retorno do “mesmo”, do imutável, no qual o imemorial organiza um passado 

estável e previsível que „funda as solidariedades‟ e as permanências”, uma vez que tem um 

retorno assegurado que “dispensa a memória de um esforço permanente visando recuperar o 

tempo passado”. Paradoxalmente, isso mostrava a “presença de memórias fortes, 

despreocupadas de sustentabilidade, uma vez que essa era assegurada pelo ciclo do tempo”. 

Ao passo que no esforço dos memorialistas locais passava a ideia do “sentimento de que a 
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todo instante a sociedade volta as costas a um passado fugaz e imprevisível”, o que “está na 

origem de uma obsessão e de uma insistência com relação à memória”, caracterizando uma 

questão “de memórias fracas, mais ou menos desamparadas em sua relação com um tempo 

desordenado e evanescente”
551

. 

Embora o quadro de memórias recortado pelos indígenas na construção de sua 

identidade estivesse preso a valores tradicionais, isso parecia inevitável na hora de traçar 

fronteiras e apresentar esse grupo como sujeitos de pensamento e ação, em meio que não os 

reconhecia enquanto tal. Tratava-se do momento conjuntural de reenquadramento de suas 

memórias, e esses aspectos pareciam de grande importância para a retomada de suas 

representações identitárias. 

Entende-se que foi a esse sistema cosmológico de ver e compreender o mundo que 

veio a se contrapor o estilo de vida dos europeus e, posteriormente, da sociedade nacional. Ou 

seja, foi sobre esse corpo de saberes que representa a forma de ser dos povos indígenas das 

Américas que os europeus vieram escrever o seu próprio passado
552

, que agora se 

recompunha. 

As discussões levantadas neste tópico levam a se pensar que as construções de 

memórias não eram fruto apenas do esforço dos membros de uma sociedade, mas também de 

seu tempo, o que pode ser pensado tanto para o trabalho dos memorialistas de Boa Vista como 

para o dos memorialistas indígenas. Observa-se que um mesmo recorte de memórias 

apresentado podia, em um momento, dizer muito e, em outro, não fazer diferença, ou talvez 

até mesmo causar danos à identidade que se desejava trabalhar. As memórias indígenas 

sempre estiveram com esses povos, entretanto, há muito estavam silenciadas, mas na década 

de 1980 faziam diferença, momento em que o trabalho dos memorialistas boa-vistenses já não 

os satisfazia. 

As memórias indígenas empregadas na construção de sua identidade na década de 

1980 não tinham peso político até meados do século XX no mercado dessas reminiscências, 

eram desprovidas de sentido porque não eram coerentes com o espaço construído, escrito e 

pré-fabricado em que se movimentavam.
553

 Por outro lado, por mais que os memorialistas 
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boa-vistenses desejassem construir uma identidade roraimense, o tempo era outro, ou seja, as 

condições e os valores eram outros. As pessoas vindas “de fora” desconheciam os valores da 

terra, assim como esses historiadores orgânicos desconheciam essas mudanças, que já não 

lhes permitia produzir a identidade desejada. 

A política de identidade se apresentava como uma ameaça às memórias tradicionais, 

que procuravam apagar em seu favor as disputas sociais. Dessa forma, silenciavam a polifonia 

das vozes destoantes do seu concerto, apagando a compreensão de que entre o indivíduo e a 

nação há muitos outros grupos. 

 

Embora seja fácil ser esquecido e passar despercebido dentro de uma 

grande cidade, os habitantes de um pequeno vilarejo não param de se 

observar mutuamente, e a memória de seu grupo registra fielmente 

tudo aquilo que pode dizer respeito aos acontecimentos e gestos de 

cada um deles, porque repercutem sobre essa pequena sociedade e 

contribuem para modificá-la. Dentro de tais meios, todos os 

indivíduos pensam e se recordam em comum. Cada um, sem dúvida, 

tem sua perspectiva, mas em relação e correspondência tão estreitas 

com aqueles outros que, se suas lembranças se deformam, basta que 

ele se coloque do ponto de vista dos outros para retificá-las.
554

 

 

Se por um lado a cidade de Boa Vista dos anos anteriores à década de 1960 era um 

pequeno povoado em que as memórias individuais mais facilmente se amparavam umas nas 

outras, tendo o processo migratório e de desenvolvimento da cidade tornado mais difícil essa 

operação, por outro lado, grupos mais restritos passaram a dar um acabamento mais definido 

às suas histórias, a exemplo das mulheres e dos povos indígenas. 

Entendendo que o equilíbrio mental dos moradores de Boa Vista se dava, em boa 

parte, em decorrência de os objetos materiais mudarem pouco – prédios, ruas, praças e 

instituições –, ideia proporcionada pelo contato diário causando, uma imagem de permanência 

e estabilidade, 

 

É certo que mais de uma perturbação psíquica seja acompanhada por 

uma espécie de ruptura do contato entre nosso pensamento e as coisas, 

de uma incapacidade de reconhecer os objetos familiares, de tal modo 
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que nos encontramos perdidos em um meio estranho e movente e que 

nos falte algum ponto de apoio.
555

 

 

Acredita-se que, na década de 1980, Boa Vista passava por esse momento de 

perturbação, em que seus moradores viviam certa desorientação: nos velhos, causada pelas 

grandes transformações que presenciavam, e nos recém-chegado, pela falta de identificação 

com a cidade. Essas alterações levavam as pessoas a não se reconhecerem mais enquanto 

grupo em seu espaço familiar, pois este fugia à sua compreensão, estimulando as famílias de 

pioneiros a trabalhar suas memórias e os migrantes a procurar enraizar as suas e, dessa forma, 

só restava a alternativa do surgimento de outra cidade. 

Para reconhecer o lugar era preciso registrar sua história e erguer monumentos. A 

Igreja já não era a mesma, assim como os índios, as mulheres e os negros. Essa instituição e 

esses sujeitos pareciam mudar de lugar e se tornar irreconhecíveis, tornando-se peças de 

difícil enquadramento. De um momento para o outro o mundo fugiu do controle, tratava-se, 

portanto, de uma ruptura geral. E, “[...] quando algum acontecimento nos obriga também a 

nos transportarmos para um novo entorno material, antes de a ele nos adaptarmos, 

atravessamos um período de incerteza, como se houvéssemos deixado para trás toda a nossa 

personalidade [...]”
556

. 

Quanto à identidade que os povos indígenas passaram a construir a partir da década 

de 1970, entre as suas características estava um constante processo de realimentação de suas 

memórias. Elas já não se manteriam sem um permanente processo de conservação, o que 

parece ser uma exigência do processo de construção de identidade a partir de então. Uma 

evidência disso são as observações feitas logo após a aprovação da Constituição de 1988, pelo 

informativo da Diocese de Roraima, jornal “Igreja a Caminho”, quando, apesar de 

compreender os avanços na Constituição em favor dos direitos indígenas, enfatizava que as 

novas leis só teriam efeito na vida prática se os indígenas estivessem unidos para fazer valer. 

Dessa forma, mesmo os indígenas apresentando o quadro de memórias de sua 

identidade, como mostrado no primeiro capítulo, recorrendo aos seus valores, aos seus heróis 

mitológicos e, enfim, a todas as suas tradições, as memórias, por mais tradicionais que 

fossem, pareciam ter um prazo de validade. A identidade por si só já não garantia um 
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descanso protegido pela sua eficiência. As memórias, mais do que nunca, pareciam vivas e, 

para existir, precisavam pulsar. Comprova isso a mobilização das lideranças indígenas, no 

momento atual, contra a proposta que altera a lei de demarcação de seus territórios, colocada 

em pauta na discussão da Proposta de Emenda à Constituição n.º 215 - PEC 215. 

 

4.3 IDENTIDADE E POLÍTICA DE IDENTIDADE: INDIVÍDUOS, GRUPOS E 

DESLOCAMENTOS NAS RELAÇÕES DE PODER 

  

Este tópico se detém, mais especificamente, no deslocamento entre o indivíduo 

idealizado na composição de uma identidade tradicional e o sujeito requisitado pelo exercício 

de uma política de identidade. Não se trata da relação entre memória individual e memória 

coletiva, mas daquilo que caracteriza os sujeitos históricos para esses dois modelos de 

identidade em confronto. 

A partir da segunda metade do século XX, a historiografia, em geral, parece efetuar 

um deslocamento em direção às “pessoas comuns”, as apresentando enquanto sujeitos de suas 

ações específicas. Na década de 1960 foram percebidos alguns indícios de interesse dos 

historiadores pelos grupos sociais constituídos por “pessoas comuns”, levando em conta seus 

projetos, seus sonhos, suas frustrações e suas criatividades. Tradicionalmente, essas pessoas 

eram mencionadas de forma genérica e simplista, quase sempre aparecendo em conceitos 

como povo, massa, multidão, população, populares, turba, operários, camponeses. Enquanto 

pessoas, eram negadas nas próprias enunciações e, silenciadas, trabalhadas no discurso do 

outro. 

De uma forma geral e resumida, na construção de civilização elaborada pela 

representação de mundo ocidental eurocêntrico, elas apareciam como atores coadjuvantes. 

Nos textos que enfatizavam um modelo de sociedade de cunho liberal, apareciam 

subordinadas às classes empreendedoras, estas consideradas detentoras do poder, que, 

juntamente com os governantes, as submetiam aos seus projetos. Nestes elas eram 

subentendidas como parte naturalmente integrada e com função específica, uma vez que esse 

modelo lhes proporcionava acesso a ocupações que garantiriam a sobrevivência e o sustento 
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de suas famílias. Dependentes, dessa forma, ficavam presas pela necessidade de assegurar a 

própria sobrevivência. 

Por outro lado, entre as alternativas que se ofereciam como saída para a situação em 

que viviam, as mais clássicas e mais evidenciadas tinham origem nos considerados 

pensamentos de esquerda, voltados para propostas socialistas, comunistas. Estas se 

apresentavam em oposição ao projeto liberal, como modelo de sociedade que também se 

queria universal, com origem nas mesmas fontes teóricas do modelo anterior: princípios 

filosóficos de racionalidades cartesiana e iluminista. Dessa forma, representava a outra face 

da mesma moeda. 

Nessa segunda opção, as “pessoas comuns” eram chamadas a se adequar a modelos 

de sociedade pensados por intelectuais e lideranças políticas e, portanto, mais uma vez, eram 

chamadas a integrar uma “ordem de lugar” que estava para além de suas idealizações. Dessa 

forma, tanto no projeto de tendências liberais como naquele socialista/comunista, àquelas 

cabia apenas ocupar as posições, a priori, definidas. Não havia, assim, espaço para sua 

intervenção direta no campo das concepções, no campo intelectual, como pensar sua própria 

“ordem de lugar”. Essa era uma tarefa para os sujeitos de pensamento e ação, ou seja, para as 

elites intelectuais, políticas e econômicas – em sociedades como a boa-vistense, ficava a cargo 

de seus intelectuais, memorialistas, assim como do grupo político e econômico, que 

compunham sua pequena elite. Grupo que, conforme o memorialista local, “[...] plasmou a 

primeira economia regional [...]”
557

. 

Na historiografia, sem a pretensão de arrolar os pioneiros do seu processo de 

deslocamento em direção às “pessoas comuns”, mas procurando mostrar alguns indícios dessa 

alteração, podem-se observar autores como E. P. Thomson se preocupando com a “A 

formação da classe operária”
558

, como também produzindo textos relacionados a outros 

grupos sociais, mais voltados para camponeses, discutindo conceitos como “plebeus”, 

“turba”, buscando compreender a razão de suas manifestações, publicando posteriormente 

trabalhos como “costumes em comum”
559

. Apesar de presos à estrutura da sociedade 

capitalista e de tomá-los por classe social, trabalhava seus projetos específicos, no intuito de 

entender movimentos que tinham origem a partir de suas vontades e ações. 
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Ao mesmo tempo, outros autores passavam a se ocupar de temáticas relacionadas às 

camadas populares e discussões relativas a elas se adensavam e ganhavam dimensão. 

Pesquisas se aprofundavam no conhecimento desses grupos sociais, entre as quais a do russo 

Mikhail Bakhtin
560

, teórico da cultura europeia e das artes, e a de Carlo Ginzburg
561

, que se 

concentrava mais especificamente na “circularidade” entre a cultura das classes dominantes e 

a das classes subalternas. Embora também estivessem presos à cultura de elite, avançavam no 

estudo de caso, fazendo um herege, indivíduo visto como transgressor em seu tempo, ganhar 

expressão em seus trabalhos. 

Dentro dessa linha, se encontram afirmações como: 

 

Enquanto o historiador das ideias esboça a filiação do pensamento 

formal, de um filósofo para outro, o historiador etnográfico estuda a 

maneira como as pessoas comuns entendiam o mundo. Tenta descobrir 

sua cosmologia, mostrar como organizavam a realidade em suas 

mentes e a expressavam em seu comportamento. Não tenta 

transformar em filósofo o homem comum, mas ver como a vida 

comum exigia uma estratégia.
562

 

 

Esse relato exaltava aqueles que desejavam se aventurar diante dos novos desafios 

sinalizados pela historiografia, a exemplo do que era sugerido pela publicação “História: 

novos problemas, novas abordagens e novos objetos”
563

, em especial no excerto “A história 

dos povos sem história”
564

. Tudo isso se apresentava como forma de incentivo ao 

deslocamento em direção às “pessoas comuns” enquanto sujeito políticos. 

Ao propor o conceito de “homem ordinário”, Michel de Certeau se acercava mais 

ainda das “pessoas comuns” de forma positiva, dedicando-se exclusivamente a observar seu 

consumo e produção. Nessa concepção, elas apareciam como “Produtores desconhecidos, 

poetas de seus negócios, inventores de trilhas nas selvas da racionalidade funcionalista, 
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[...].”
565

 Dessa forma, as “pessoas comuns” surgiam mais livres e criativas, se distanciando 

das amarras de classes e estruturas sociais mais rígidas e podendo ser qualificadas com 

adjetivos como “produtores” e “poetas”, ainda que de seus negócios, mas emergiam como 

senhores de seus projetos. 

No entanto, ainda era deixado um espaço restrito para a ação desses sujeitos, ao se 

apresentar conceitos como “estratégias” e “táticas” para a compreensão do cotidiano do 

“homem ordinário”. Esses conceitos limitavam os atos desse agente, pois lhe aprisionavam na 

“estratégia” resultado da ação das elites, que, por sua vez, limitavam a “táticas” os 

movimentos das “pessoas comuns”. Dessa forma, esses indivíduos ainda não ganhavam uma 

liberdade completa; como esses conceitos sugerem, eles pareciam agir no “quintal da casa do 

pai”, pois, ao proceder em forma de “táticas”, sua liberdade não alcançava a de um sujeito 

autônomo, sobrevivia graças à sua astúcia sutil, à sua capacidade de se reapropriar do espaço, 

em sua habilidade de caçador, tornava-se sujeito em espaço limitado oferecido pelo outro.  

Visto assim, as “pessoas comuns” não ganhavam a capacidade plena de sujeitos de 

pensamento e ação na construção de seus mundos. Suas ações equivaleriam à forma de agir de 

ratos que invadem residências à noite, atuando no “silêncio do espaço” e usufruindo o que não 

lhes pertencia, ação pela qual alteravam a configuração dos lugares simplesmente pela 

desordem e pelos estragos causados. 

Entretanto, na prática, entende-se que, mais recentemente, as “pessoas comuns” 

parecem se deslocar para além dessas fronteiras. Os indígenas em Roraima, ao forçarem a 

demarcação de extensas áreas de seus territórios tradicionais, provocaram a saída de velhos 

moradores e fazendeiros, assim como passaram a se organizar de forma própria. Isso parece 

inverter a lógica dos conceitos de “estratégias” e “táticas”, pois, ao trabalharem em forma de 

“estratégias”, a elite local foi quem passou, em relação a eles, a trabalhar muitas vezes em 

forma de “táticas”, no esforço de burlar a “ordem de lugar” sugerida pelo movimento desse 

grupo. 

Outro passo da historiografia em favor das “pessoas comuns” se deu na década de 

1980, ao incorporar nas pesquisas as fontes orais. Com isso, mais uma porta se abria em 

direção a esses sujeitos, uma vez que as entrevistas permitiam às pessoas expressar 

diretamente suas formas de ver e compreender o mundo. 
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Antes mesmo de a história oral ganhar espaço nos projetos historiográficos, “Já na 

Itália, sociólogos como Ferraotti e antropólogos como De Martino ou Bosio, próximos dos 

partidos de esquerda, utilizam a pesquisa oral para reconstruir a cultura popular [...]”
566

. De 

forma que a sua inserção no meio acadêmico forçou também a recorrência a novas fontes, 

assim como a busca por novas formas de ler as tradicionais. 

Ao recorrer às experiências de vida, essa metodologia abria espaço para a inclusão 

social, pelo menos na historiografia, uma vez que, ao primar pela ética em seu trabalhos, ao 

historiador era sugerido: 

 

O respeito pelo valor e pela a importância de cada indivíduo é, 

portanto, uma das primeiras lições de ética sobre a experiência com o 

trabalho de campo na História Oral. Não são exclusivamente os 

santos, os heróis, os tiranos – ou as vítimas, os transgressores, os 

artistas – que produzem impacto. Cada pessoa é um amálgama de 

grande número de histórias em potencial, de possibilidades 

imaginadas e não escolhidas, de perigos iminentes, contornados e por 

pouco evitados. Como historiadores orais, nossa arte de ouvir baseia-

se na consciência de que praticamente todas as pessoas com quem 

conversamos enriquecem nossa experiência [...]. Cada entrevista é 

importante, por ser diferente de todas as outras.
567

 

 

Obviamente que todos os indivíduos, independentemente do grupo a que se julgava 

pertencer, como afirmava o relato, tinham suas experiências próprias, “histórias em 

potencial”. Todavia, entende-se que essa metodologia de pesquisa contribuía mais 

significativamente para transformar as “pessoas comuns” em sujeitos de pensamento e ação 

ao terem experiências de vida levadas em consideração no ato da produção historiográfica. 

Somava-se o fato de que, a partir dos anos 1970, mais claramente se passou a viver o 

declínio das memórias e identidades tradicionais em Roraima, dando espaço para grupos de 

indivíduos vistos até então como partes intrínsecas do conjunto de sujeitos históricos que 

compunham a unidade dessas representações sociais, a exemplo de índio, mulher, negro, se 

mostrarem dinâmicos na luta para fazer valer direitos que já pareciam não existir. 
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Nesse contexto, pode-se observar, no final da década de 1970, que: 

 

A realidade começou a ceder em vários pontos. A aparência de ordem 

que atraiu, facilmente, boa parte da sociedade nos últimos quinze 

anos, parece se esfacelar pela multiplicação ininterrupta das vozes 

desordenadas. A realidade cede e se revela. Ecos das vozes dos 

operários, estudantes, donas-de-casa, professores e muitos outros 

invadem na cena do social e nos oferecem a dimensão da diversidade 

da efetivação da própria história. São, na própria enunciação, 

demandas de poder, repercussões de lutas de uma sociedade que se 

institui e se revela ao mesmo tempo na sua divisão. 

Vivemos hoje no limiar da desmontagem de todo um sistema de 

dominação.
568

 

  

Além dos grupos mais afeitos ao espaço urbano citado, era observado que se tratava 

de um fenômeno mais geral: 

 

E do Sul ao Norte os povos indígenas se organizam, a sociedade 

organiza-se, compreendem que a causa indígena é a causa do 

explorado. Do favelado, do sem terra, do posseiro, do camponês, do 

sem trabalho; consequência desta união tornam-se conscientes que a 

libertação dos pobres e oprimidos será obra dos próprios pobres e 

oprimidos, não devendo mais ficar a espera de favores; tomam a luta 

nas suas mãos.
569

 

 

Isso mostrava que se tratava de um fenômeno pelo menos nacional, e revelava o grau 

de integração do país, já que a mesma situação vivida nas grandes metrópoles do centro-sul 

era vivenciada também nas últimas fronteiras nacionais, agitando quase todos os segmentos 

da sociedade brasileira, dos moradores das cidades mais populosas aos povos da floresta 

amazônica. 

De uma forma geral, a partir da década 1960 se abriu espaço para vários movimentos 

de contracultura – hippie, pacifista, revolução sexual, feminismo – que contestavam os 

valores tradicionais. Momento na história em que se apresentavam também os movimentos 

étnicos: negro e indígena. Com isso, novos atores invadiam o espaço político e, no campo da 
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produção de identidade, parecia haver uma reorganização de valores ou de interferência em 

alguns casos.  

A identidade nacional perdia espaço para uma ordem global, o que levava a se falar 

de crise do Estado Nacional. A afirmação de que tudo que era sólido se desmanchava no ar 

ganhava significado mais expressivo ainda. Seu modelo, que tinha como centro de inspiração 

o europeu, o iluminismo, a racionalidade ocidental, era forçado a abrir espaço para a 

diferença. Os movimentos de 1968 pareciam estar para a expressão individual na mesma 

proporção que os iluministas estavam para a manifestação do cidadão na sua organização 

nacional. 

A politização do cotidiano deu visibilidade a indivíduos e comportamentos até então 

nunca pensados, e tudo passou a se misturar na produção do local. E, a partir de 1968, os 

movimentos que haviam levado ao processo de politização do cotidiano invadiram os corpos, 

nos quais ritmos, roupas e cabelos fugiam ao padrão, forçando as amarras das tradições até 

então em vigor, liberando comportamentos antes reprimidos, represados. 

As memórias evocadas a partir da emergência de movimentos de indígenas, mulheres 

e negros, que sobreviviam na condição de “memórias subterrâneas”
570

, reapareceram nas 

décadas de 1970 e 1980 com força suficiente para se firmar e, posteriormente, impor 

mudanças no comportamento da sociedade, como no caso dos indígenas, que trabalharam pela 

retirada de velhos moradores e fazendeiros de seus territórios tradicionais, forçando a 

demarcação. Dessa forma, memórias de um passado que se imaginava distante afloravam na 

segunda metade do século XX, na era da informática, das comunicações virtuais. E, o que era 

mais surpreendente, se reapresentando com força bastante para dar visibilidade a seus 

modelos de vida e unir forças em sua defesa. Essas observações denunciavam “o caráter 

destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva nacional”, e revelava que “essas 

memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira 

quase imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. 

As memórias entram em disputa”
571

. 
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O embate provocado pela emergência dessas memórias revelava que as memórias 

enquadradas há muito tempo enquanto tradicionais e modernas, a exemplo da nacional, 

perdiam vitalidade e essas memórias emergentes, que até então haviam sido relegadas ao 

esquecimento, se apresentavam com vigor para exigir a valorização de seus traços, em 

especial onde existisse conflito e competição entre memórias concorrentes. 

Imagina-se que a realização desses movimentos em si provocava uma desconstrução, 

sem necessariamente seus agentes buscarem assumir um poder central, uma vez que não 

apresentavam proposta de tomada do lar pela mulher e, portanto, do lugar do marido, do pai 

para propor um novo modelo de família. Não pretendiam assumir a direção da secretaria 

estadual e municipal de educação para propor outra forma de educar a sociedade como um 

todo. Assim como também não se pretendia assumir o controle da administração política da 

cidade e do Território para estabelecer novo regime de governo. Entretanto, pelo que se 

percebe, as alterações implicavam mudanças em todas essas frentes. 

Tratava-se de busca de felicidades restritas trabalhadas por grupos específicos, que, 

tomadas no conjunto, provocavam uma revolução cultural na sociedade como um todo ao 

exigir novas formas de conceber o que era ser homem, ser mulher, ser índio, ser índia, ser 

negro, ser negra, requerendo novo modelo de educação que trabalhasse as emoções e 

sensibilidades em todos os indivíduos, o que levava a uma feminilização da sociedade.
572

 

Nas críticas levantadas ao modelo educacional e à sociedade tradicional, imagina-se 

que posições sociais essencializadas, como pai, professor, padre, patrão, governador, 

presidente, papa, tendiam a perder seu caráter sólido, tornavam-se mais “leves”, “líquidas” e 

“fluidas”
573

, ganhando dinâmicas dentro de um contexto que passava a contestá-las cada vez 

mais. Esses sujeitos de posição/poder nas instituições públicas, na família, na escola entravam 

em um processo gradual de descrédito, em que os “escaninhos” que continham a porção de 

poder reservada a cada um desses sujeitos perdiam seu conteúdo e sua força e, a partir de 

então, cada um passava mais e mais a ser cobrado pelos seus atos em relação aos demais. 

As posições até então compreendidas como sagradas – de pai, de avô, de patrão, de 

governador, de presidente, de papa – pareciam apontar para um processo de decadência. Tudo 

que se podia esperar das decisões, ações, deveres e responsabilidades naturalmente atribuídos 
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a cada um desses sujeitos de posição/poder perdia crédito. E, ao enfraquecer, tais sujeitos se 

aproximavam dos indivíduos situados nas posições de obediência circunscritas por cada um 

deles. Dessa forma, na mesma proporção que aqueles perdiam força, permitiam autonomia a 

estes para pensar e agir mais livremente. 

No que diz respeito às alterações nas relações de poder, os movimentos dos grupos 

observados pareciam dizer que sem uma reforma quase geral nas instituições mais básicas da 

sociedade, como a família e a escola, não haveria mudanças significativas nesse campo. Nesse 

sentido, uma instituição considerada sagrada como a família abria espaço para críticas, 

deixando se observar que até então ela praticava o castigo físico, método que remetia ao 

período da escravidão brasileira, pois o pai, dotado de todos os poderes sobre sua família, 

estava autorizado a usá-la na educação de seus filhos. Observava-se que a família encobria 

violência física e moral sobre, principalmente, crianças e mulheres. 

Com as críticas à sociedade tradicional acontecendo na dimensão do cotidiano, 

imagina-se que tinham um poder maior de envolver a sociedade e de inserir na defesa de 

movimentos indivíduos que não se identificariam com outro contexto político. Em um meio 

social caracterizado por um intenso processo de comunicação, entende-se que isso passou a 

estimular mais e mais os indivíduos a se expressarem, condição que parece mais afeita a uma 

sociedade voltada para a política de identidade, pois requer um indivíduo com capacidade de 

escolha. Para além de sujeitos passivos ajustados às identidades tradicionais, requeria um 

cidadão do mundo e para o mundo. 

Tomando como evidência que as alterações mais significativas nas relações de poder 

partiram das pessoas que ocupavam condição de sofrimento ou que conviviam de alguma 

forma com ele, ou seja, foram tocadas por suas infelicidades, sentindo em algum grau 

inferioridade diante dos demais indivíduos – os negros em face do preconceito racial, o índio 

em face do preconceito étnico, a mulher em face do preconceito de gênero –, isso apontava 

para a comprovação de parte da afirmação de que a ação libertadora: 

 

[...] não é doação que uma liderança, por mais bem-intencionada que 

seja, lhes faça. Não podemos esquecer que a libertação dos oprimidos 

é libertação de homens e não de „coisas‟. Por isso, se não é 
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autolibertação – ninguém se liberta sozinho -, também não é libertação 

de uns feita por outros.
574

 

 

Isso leva a se fazer uma analogia com os programas de recuperação dos grupos 

anônimos: alcoólicos, usuários de droga, neuróticos, familiares etc. Casos em que o 

sofrimento se torna a base de conhecimento e de experiências para a superação. Nesse 

particular, os dependentes não esperam por um especialista, um expert para resolver seu 

problema particular, cabe a cada um, ao tomar consciência do seu próprio problema e, 

portanto, do seu sofrimento, buscar sua própria saída. 

Tal contextura remete também aos autores dos estudos pós-coloniais
575

, abordagem 

de que esta tese se aproxima em dois pontos considerados fundamentais: um no que diz 

respeito aos seus agentes centrais – negros, mulheres e indígenas – e o outro, no que se refere 

às fontes produtoras das energias necessárias a tais operações, se destacando o sofrimento  

como motor dessas transformações. 

Investindo no esforço de um deslocamento na concepção de mundo colocada em 

exercício pela ocidentalização do planeta, os estudos pós-coloniais percebem que, além dos 

movimentos negros, trabalham também nessa direção os movimentos de mulheres e 

indígenas, o que atribui a origem dessa abordagem à posição ocupada pelos sujeitos pós-

coloniais nos contextos sociais que vivenciaram, posição identificada com o sofrimento. 

Tendo como referência autores como Aimé Cesaire, Frantz Fanon e Édouard Glissant, além 

do anglo-jamaicano Stuart Hall, intelectuais considerados diaspóricos
576

, os estudos pós-

coloniais ressaltam a influência da reflexão desses autores sobre a desconstrução dos valores 

sociais, culturais e epistemológicos de origem europeia que se tornaram verdades mundiais. 

Alguns aspectos desses estudos chamaram atenção, como: a relação entre o universal 

e o particular; o destaque das diferenças culturais com o enfoque nas fronteiras; os sujeitos 

históricos destacados - negros, mulheres e indígenas; além de opor a “dúvida metódica” 

descartiana ao “sofrimento metódico dos condenados”, e daí o deslocamento na lógica do 
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“penso, logo existo” para o “sou, logo penso” em conformidade com a proposta de seus 

estudiosos.
577

 

Dessa forma, em termos filosóficos, as quebras de paradigmas se processavam, mais 

especificamente, no giro gnoseológico decolonial, definido como “a diferença epistêmica 

irredutível frente a hegemonia do pensamento ocidental” que “se constrói sobre o pensamento 

crítico fronteiriço e este incorpora os princípios epistêmicos da modernidade e os desloca até 

um paradigma-outro que constrói, uma vez que revela o limite das categorias do pensamento 

imperial”
578

. Isso rompia com a centralidade europeia na forma de pensar o mundo ocidental, 

o que se imagina fruto de um mesmo processo que impedia a construção de uma identidade 

local pelos seus memorialistas boa-vistenses e, por outro lado, abria perspectivas para 

movimentos que surgiam a partir de experiências vividas, em especial as de sofrimento. 

Trabalhando a categoria  “hibridação”, falava-se de cultura de reconversão como 

estratégia pela qual um pintor se converte em designer, a burguesia adquire os recursos 

necessários para reinvestir seus capitais em circuitos transnacionais. Relatava-se que esse 

mecanismo também era encontrado em setores populares: 

 

[...] os migrantes camponeses que adaptam os seus saberes para 

trabalhar e consumir na cidade ou que vinculam seu artesanato a usos 

modernos para interessar compradores urbanos; os operários que 

reformulam sua cultura de trabalho ante as novas tecnologias 

produtivas; os movimentos indígenas que reinserem suas demandas na 

política transnacional ou em um discurso  ecológico e aprendem a 

comunicá-las por rádio, televisão e internet.
579

 

 

Isso “demonstra que a hibridação interessa tanto aos setores hegemônicos como aos 

populares que querem apropriar-se dos benefícios da modernidade”. Entende-se que tal 

quadro evidencia que o processo de globalização se apresenta como uma avalancha a envolver 

todos os segmentos da sociedade, conduzindo a práticas que os levam a um processo difícil de 

se imaginar há pouco tempo atrás. Os produtos e serviços parecem perder seu caráter político 
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e as pessoas constroem seus mundos com os recursos que um mundo globalizado coloca ao 

seu alcance. 

 

4.4 IDENTIDADE POLÍTICA: ENTRE O SUJEITO E O COLETIVO 

  

Este trabalho tem como espaço geográfico de reflexão a cidade de Boa Vista, 

localizada no extremo norte da Amazônia brasileira e, por isso, considerada por alguns como 

última fronteira do chamado mundo capitalista e “civilizado”. Entretanto, pode-se perceber 

que muitas das novidades e pensamentos, ao se manifestaram em outros lugares do planeta, 

tiveram implicações quase imediatas nessa cidade, por mais distante de Boa Vista que eles se 

localizassem. 

Observou-se que, nas últimas décadas do século XX, em Roraima a liberdade dos 

considerados grupos de minorias tendia a aumentar em muitos aspectos, facilitada pelo 

intenso processo de globalização contemporâneo, em especial pelo desenvolvimento dos 

meios de comunicação, incluindo transportes, que, ao conectar o planeta em forma de uma 

aldeia global, abria espaço para interações que seriam impossíveis poucas décadas antes. 

Nesse sentido, este tópico final da tese, tomando como referência a categoria 

“identidade política”, empregada nas relações de poder nas últimas décadas do século 

passado, em especial pelos grupos étnicos do Estado de Roraima, procura traçar de forma 

mais livre algumas considerações sobre as relações de poder na sociedade contemporânea. 

Como se percebeu ao longo do texto, pensou-se de forma positiva a conquista da 

liberdade desses grupos, tendo sempre em mente a posição dos indivíduos no contexto social, 

indagando qual sua posição nesse intenso processo de globalização do planeta e até que ponto 

isso promovia as “pessoas comuns” e elevava a condição humana. 

Longe da esperança de uma “ordem de lugar” que incluísse todas as pessoas do 

planeta, como idealizado pelo mundo moderno, conduzindo todos ao estado de civilizados – 

exercitando os mesmos hábitos, vivendo os mesmos costumes e sentimentos que deviam ser 

produzidos politicamente para todos os seus habitantes –, entende-se que as experiências 

observadas nesta pesquisa indicavam um caminho diferente. O mundo, ao se globalizar, não 
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realizava esse objetivo e, até pelo contrário, oferecia recursos às comunidade locais para 

trabalhar “ordens de lugar” diferentes. 

Portanto, ao contrário do que se podia esperar, o processo de globalização no campo 

da cultura não desaguou na unificação cultural envolvendo todos os grupos locais, não deu 

expressão a uma sociedade homogênea, “massificada”, compreendida e aceita por todos 

enquanto civilização ocidental. Dessa forma, a constituição dessa sociedade tendia a passar 

por ajustes, que demandavam um diálogo entre valores locais e globais. 

Nesse processo, grupos como indígenas, mulheres e negros, ao trabalharem por seus 

direitos, passaram a se distanciar da “ordem de lugar” a que estavam submetidos e, com isso, 

provocaram alterações nesses modelos de organização social. Atuando na dimensão da 

política do próprio cotidiano, esses grupos não se uniram para lutar contra o sistema enquanto 

tal – que, por sinal, para se implantar, o fez os subjugando –, mas para lutar pelo direito de se 

organizarem enquanto grupos e serem respeitados em suas especificidades. 

Entretanto, apesar dos avanços beneficiando os grupos de minorias a partir da década 

de 1970 – e que, mais por força de leis federais, vêm ganhando força na sociedade roraimense 

na atualidade –, no campo político e jurídico, as instituições de poder não parecem mostrar 

alterações até hoje: executivo, legislativo e judiciário se mantém intocáveis, preservando suas 

posições e seus privilégios, apesar do esforço da população em se opor a essa condição, de 

forma que as mudanças nessas esferas são insignificantes. 

Esse aspecto se apresenta contraditório quando se concebe o poder enquanto um 

conceito relacional
580

, pois fica difícil compreender a permanência de um modelo de 

sociedade em que as instituições de poder se mantêm estáveis diante da sociedade que 

representam quando nesta fermentavam e fermentam forças cotidianamente no esforço de 

deslocar as relações de poder internas da família, da escola, do trabalho, das ruas, enquanto 

aquelas permanecem indiferentes a todo esse processo que revolucionava a sociedade. Isto 

leva a se imaginar a aparente contradição entre os avanços no campo dos direitos humanos no 

Brasil, pois são comuns os elogios direcionados à Constituição de 1988 pela sua posição 

avançada nesse campo, entretanto, Estado como Roraima permanece com características 

patriarcais. A indagação que passa é: como pode um poder avançar em suas decisões que 
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envolvem sensibilidade na compreensão das necessidades da população e, ao mesmo tempo, 

as próprias instituições de decisão permanecerem atuando de forma tradicional? 

As mudanças que vêm acontecendo nas estruturas internas do conjunto social 

passaram a revelar a contradição entre uma sociedade que altera suas relações de poder no 

tecido social, mas cuja estrutura de poder político permanece a mesma. Sua estrutura social 

vem passando por um intenso processo de mudanças que não tem sido acompanhado por 

transformações políticas. Entende-se que se vive hoje, com mais clareza em dimensão 

nacional, uma situação em que essas duas esfera já não se complementam, de forma que a 

sociedade civil tende a fugir à obediência dos poderes oficiais. 

A história do Estado nacional brasileiro leva à indagação: em algum momento esses 

dois setores, sociedade civil e governo, estiveram em sintonia? Tomando como exemplo os 

relatos relacionados à Proclamação da República, eles levaram à compreensão de que o país 

não tinha povo. Entretanto, pesquisa mais detalhada revelou que o povo não era bestializado, 

mas “esperto” para se deixar levar pelo projeto de república, que no fundo não lhes dizia 

respeito, o que leva o historiador a falar da “República que não foi”
581

. Ao se deter nessa 

afirmação, observando os indícios que este trabalho apresenta, se poderia acrescentar, da 

“República que nunca será”, uma vez que a distância entre as duas esferas parece maior na 

atualidade. 

Dessa forma, entende-se que se trata, na atualidade, de uma relação em que as 

autoridades aprovam leis que beneficiam mulheres, negros, índios, idosos, crianças, 

adolescentes, portadores de necessidades especiais como forma de garantir suas posições e a 

vigente estrutura de poder que mantém seus privilégios, permitindo, assim, que a sociedade 

mude sem mudar sua estrutura de poder. O que se imagina não se poder manter por muito 

tempo, uma vez que se entende que algumas de suas bases fundamentais estão se deslocando. 

Tomando a afirmação de que “A sociedade não cabe no Estado” e pensando na 

contribuição para as mudanças que o desenvolvimento dos meios de comunicação oferecia, 

como se percebe nas queixas do deputado João Fagundes (ver segundo capítulo) ao criticar as 

entidades que denunciavam a construção de uma usina hidrelétrica, enviando informações 

sobre seus efeitos negativos para os povos indígenas locais, para a direção do Banco Mundial, 

instituição que financiaria a obra, isso mostrava o quanto as facilidades de comunicação 
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favoreciam mudanças nas relações de poder. Observando que essas facilidades se tornam cada 

vez maiores, levando em conta a interação que a internet vem permitindo cada vez mais, 

passa-se a pensar que o autor da frase citada tem razão, e que a crise das identidades 

tradicionais parece indicar que todos os centros tendem a se esvaziar de poder: sindicatos, 

partidos, governos, parlamentos, judiciários. Isso não implica dizer que essas instituições vão 

desaparecer, mas o que se pode afirmar com certeza é que elas não serão mais as mesmas, 

precisarão se reconfigurar para se manter.  

Conforme já observado, a participação representativa da maioria se deslocaria para a 

interação via rede.
582

 Nesse aspecto, o questionamento à democracia tradicional já se faz 

sentir: 

 

Os novos movimentos emergentes vêm questionando, em alguma 

medida, o velho sistema representativo, independentemente da 

consciência de seus participantes ou interagentes. Em alguns casos – 

como o 15M – os manifestantes chegaram a expressar elementos de 

um programa de reinvenção da política ao declarar que seus sonhos 

não mais cabiam nas urnas dos velhos representantes, agitando 

palavras de ordem como “Democracia real já! Não somos mercadorias 

em mãos de políticos e banqueiros”, “Outra política é possível”, “A 

revolução estava em nossos corações e agora enche as ruas” e “Não 

sou contra o sistema, o sistema é que é contra mim”.
583

 

 

Tomando como alegoria o panóptico de Jeremy Bentham utilizado por Foucault, 

pode-se pensar de forma positiva os deslocamentos nas relações de poder, que parecem mais 

adequadas a um mundo globalizado. Entende-se que as novas tecnologias no campo da 

comunicação e dos meios de transporte, aproximando pessoas, leva a se pensar uma nova 

versão desse mecanismo de fiscalização. Nesse novo modelo ele abre mão de práticas antigas 

e onerosas, como a construção de prédios, para incorporar as vantagens desses novos avanços, 

ainda mais eficientes e ajustados a um novo modelo de sociedade. Entretanto, compreende 

que se processa uma inversão nas novas práticas do panoptismo, em que as pessoas comuns 

continuam sendo fiscalizadas, mas, graças aos novos recursos colocados pelo 

desenvolvimento dos meios de comunicação, também estão passando à condição de 

fiscalizadores, de forma que são administradas, mas, ao mesmo tempo, observando, exigindo 
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e impondo condições cada vez mais rígidas aos administradores. Isso faz com que o panóptico 

ganhe uma função em sentido invertido. 

Longe do panóptico de concreto, o eletrônico abriu imensas possibilidades de 

observação, não precisando mais de ninguém na torre, numa posição central, pois os recantos 

mais particulares dos lares tornam-se centros de observação, de onde tudo se diz e tudo se vê. 

Não é mais preciso ir à rua para tomar o poder e sonhar em ocupar a posição de centro, basta 

ter o objetivo de força à correção de distorções. Como a se dizer para os governantes “Nós 

estamos de olho no que vocês estão fazendo e, se não agir dentro de condições aceitáveis, 

iremos às ruas exigir que as coisas se realizem de forma razoável”. Isto mostra o 

esvaziamento do centro de poder, o que parece confirmar a afirmação do poeta: “Toda forma 

de poder é uma forma de morrer por nada.”
584

 

As “pessoas comuns” que estiveram fechadas nas selas do panóptico tradicional 

foram alcançadas pelos meios de comunicação, e passaram a controlar o crime organizado de 

dentro dos presídios. De forma que alas não precisam formar associações, sindicatos e 

partidos fortes para tomar o controle do poder e fazê-lo funcionar a seu favor. A ideia que se 

passa é que será descartada completamente essa obrigatoriedade, pois o centro tende a se 

esvaziar de seu poder e, ao invés de controlar, tende a ser controlado, uma vez que isso pode 

ser feito de dentro da sela e, salvo os que gostam de atuar como líderes sociais, que se 

realizam mais como profissionais, ninguém desejará os encargos administrativos, uma vez 

que das selas as pessoas estão de olho em quem está no comando – olhares que se direcionam 

para todos os aspectos das administrações, visto que o novo panóptico permite a todos 

observar e ser observado. 

Nesse sentido, cada dia mais os governos estão sendo forçados a apresentar contas e 

programas de ação, tendendo a se estabelecer uma comunicação direta entre governantes e 

governados, de modo que este poderá se reduzir a um mero executante das decisões do 

conjunto da sociedade. Como um indício disso, na página da internet do jornal Folha de Boa 

Vista, no dia 27 de dezembro de 2013, se encontrava a manchete: “Governo vai lançar portal 

para cidadão monitorar programas sociais”, comentando que a própria página seria estendida 

ao cidadão. Mesmo compreendendo que, possivelmente, não se tratava de um compromisso 

consistente, pode-se afirmar que esse procedimento tende a se vulgarizar nos exercícios de 
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gestão pública, o que implica dizer que o governo estaria colocando o cidadão no seu lugar, na 

torre da qual ele observava a sociedade. 

Levando isso em consideração, imagina-se que, com as inquietações políticas vividas 

no Brasil em 2013, as pessoas não estavam indo mais à rua em seus protestos, pois se 

fisicamente iam, politicamente não. A rua já não tinha o mesmo sentido, a ala era outra e as 

concepções políticas também. 

Pressupõe-se que o deslocamento da participação democrática da maioria para a 

interação requer a atitude dos seus novos agentes sociais, pois isso parece se afastar da 

concepção de uma democracia que requer a obediência do sujeito político, assim como a 

identidade tradicional, para as manifestações via redes, que, por sua vez, demanda 

participação, o que significa manifestação individual nas interações. Nesse sentido, o mundo 

tende a ser movimentado por sujeitos de vontade e ação. A decadência das identidades 

tradicionais parece apontar para morte de Deus que ainda subsiste em seus senhores, e para 

um mundo que deverá ser conduzido por “vontade de potência”
585

. 

O sujeito pensado enquanto “vontade de potência” está para além da identidade de 

definição essencialista, a exemplo de família, escola, igreja e Estado – interessado sempre na 

formação de cidadãos obedientes, entende que isso impede o desenvolvimento do sujeito 

livre. Logo, se imagina que as “pessoas comuns” acomodadas a uma cultura política teriam 

dificuldade de se adaptar em sujeitos da ação, em contexto social voltado para a cultura 

política, pensando a identidade enquanto uma “celebração móvel”
586

. 

De forma que, pensadas as “pessoas comuns” antes presas a identidades tradicionais, 

podem ser comparadas a uma categoria de zumbis, agindo como autômatos. Pensando essas 

pessoas na perspectiva de uma sociedade voltada para o exercício de uma política de 

identidade, elas teriam dificuldade para sobreviver, uma vez que não há nessa visão uma 

ordem de antemão definida para se deixar guiar – os indivíduos precisam efetuar escolhas na 

hora de optar por esta ou por aquela forma de viver para conduzir a sua própria vida, se 

deparando em determinadas situações com várias alternativas. Diante dessa situação, que 

parece ser uma exigência que se coloca com mais força na atualidade, a vida tende a requerer 

indivíduos de pensamento e decisão. Nessa perspectiva, as pessoas parecem mais e mais 
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liberadas para construir suas vidas com os recursos que o mundo globalizado coloca à sua 

disposição, independentemente do lugar de origem desses recursos, o que não impede a cada 

região dar seu toque específico na sua organização de mundo. 

Isso leva se pensar nas redes sociais, que permitiram às “pessoas comuns” eliminar 

intermediários e adentrar o mundo da comunicação, ganhando o direito de expressar seus 

pensamentos para o público, eliminando a distância entre centro e periferia, uma vez que se 

ganhou a liberdade de selecionar e publicar o material que se deseja. Imagina-se que o direito 

de se expressar livremente abre espaço para o surgimento do sujeito de vontade, promovendo 

assim o recurso humano, o que se entende como deslocamento na direção das “pessoas 

comuns”.  

Os valores culturais são quase sempre tomados como de longa duração – diante 

disso, se poderia presumir que seriam os últimos a mudar. Entretanto, parece haver no Brasil 

uma inversão quando se observa que houve mudanças nas relações de poder no núcleo 

familiar, nas escolas, se observa o respeito às diferenças, se defende a inclusão de minorias, 

pode-se dizer que houve alterações nas relações de poder em vários desses campos. 

Entretanto, como já se observou no tópico anterior, são poucas as alterações na área política, o 

governo atual de Roraima mantém prática que remete aos seus antecessores de meados do 

século XX, sobressaindo seu caráter populista e clientelista. 

Vive-se uma política de valorização de grupos que até pouco tempo eram vistos de 

forma preconceituosa, compreendidos como inferiores. Nessa condição se incluíam índios, 

negros, mulheres, velhos, crianças, portadores de necessidades especiais. Hoje, procura-se 

adequar os espaços a esses segmentos da sociedade, reservando vagas na política, no trabalho, 

nas escolas, nos estacionamentos, nas ruas, adaptando-se caixas eletrônicos, aprovando 

estatutos, punindo a discriminação. Tudo isso implicando o processo de valorização de 

“pessoas comuns”. 

E, voltando à cidade de Boa Vista, às memórias e às identidades, nesse período de 

tempo acelerado, em que as memórias já foram consideradas extintas: 

 

De fato, não é tanto do desaparecimento dos meios de memória que 

seria importante falar, mas de sua transformação: enquanto durante 

muito tempo certos membros da sociedade (o ancestral, o chefe, o 

antigo combatente) eram reconhecidos como os únicos portadores 
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legítimos da memória e identidade coletiva, hoje essa situação se 

modifica, e esses sujeitos perderam seu monopólio. Há cada vez mais 

indivíduos se autoproclamando guardiões da memória de seu grupo de 

pertencimento ou de filiação (tendências nacionalistas, atritos 

identitários de toda natureza, multiplicações de regiões, províncias, 

estados etc.). Por isso mesmo a produção de memórias se torna mais 

abundante, mais dispersa e fragmentada, por vezes inesperada, com 

frequência menos visível e menos espetacular [...]. Essa produção não 

é menos real e expressa bem o dinamismo do conjunto do corpo 

social. Cabe ao antropólogo fazer o inventário das novas formas com 

as quais se revestem as memórias mutáveis, móveis, eletivas, não tão 

grandes e menos forte que as de antigamente, mas sempre vivas, tanto 

no presente como no passado, em nossa sociedade como em outras.
587

 

 

No esforço de registrar sua presença, as pessoas têm se utilizado dos mais variados 

recursos e meios: imprimindo gravuras desde a pré-história em pedras, utilizando a 

transmissão de seus traços culturais através da oralidade, de objetos, animais, construindo 

monumentos, ou através da escrita, dos sons, dos desenhos, das cidades, das imagens – na 

parede, no jornal, na revista, na televisão, no computador, no celular, imagens e imagens, essa 

talvez a principal característica dos recursos de transmissão da memória na atualidade, que 

não para de ganhar novas formas e contextos. 

Quanto às memórias da cidade, poder-se-ia se dizer que, como um monumento vivo, 

a cidade de Boa Vista do Rio Branco foi inaugurado em 09 de julho de 1890, contendo as 

memórias da Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, com uma pequena população composta 

de indígenas, fazendeiros, militares e vaqueiros. Foi instalada “em perpétua criação, pois as 

respostas dos futuros habitantes a” ela seriam acrescidas.
588

 Posteriormente, já se somaram 

mais indígenas, fazendeiros, militares. A estes se juntaram comerciantes, garimpeiros, 

funcionários públicos, madeireiros, arrozeiros e, mais recentemente, chegaram sojeiros. 

Aberta a pessoas de todas as procedências: cearense, maranhense, nordestinos de todos os 

estados, sulistas e estrangeiros. Cidade moderna, radial, em forma leque, menina-moça, terra 

dos macuxi, de garimpeiro, da economia do contracheque, e continua aberta a novas 

denominações dos novos moradores que serão acrescentados às suas memórias. Cada dia 

considerada mais bonita, mais integrada ao universo capitalista – por sinal, há poucos meses 

(novembro 2014) foram inaugurados seus dois primeiros shoppings ao mesmo tempo –, 
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soterrando cada vez mais a cidade do passado e ensejando novas memórias, novos sonhos e 

produzindo novas identidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os movimentos sociais observados nesta tese – indígenas, mulheres e negros – ainda 

parecem surpreender muitas vezes não só as elites políticas e econômicas tradicionais, em 

especial as boa-vistenses, mas também alguns militantes políticos dos movimentos sociais 

mais tradicionais que procuram enquadrar todas as manifestações em perfis, a priori, 

definidos a partir de conceitos como: esquerda, direta, centro, extrema direita, extrema 

esquerda. Esses movimentos, ao se colocarem institucionalmente mais anônimos, falando 

apenas em nome de interesses específicos, soam muitas vezes “[...] aparentemente 

desprovidos de sentido porque não eram coerentes com o espaço construído, escrito e pré-

fabricado onde se movimentam. São frases imprevisíveis num lugar ordenado pelas técnicas 

organizadoras de sistemas”
589

. Apresentando-se por vezes sem as marcas que rotulam os 

movimentos em uma compreensão tradicional, as propostas e defesas de interesses levantadas 

pelos seus agentes sociais ecoam como discursos de alguém que fala de um não lugar. 

A partir dos anos 70, mais especificamente, se verificou o surgimento de novos 

atores políticos em Boa Vista, que chegavam para se estabelecer em seu próprio mundo da 

desrazão moderna, cada vez mais se afastando de modelos políticos tradicionais, ao fugir das 

regras de um jogo há muito definidas e sem alternativas para seus problemas. Trata-se de 

movimentos mais autônomos, independentes e muitas vezes apartidários. Logo, não 

apresentavam em primeiro plano a figura do líder, do salvador, do herói na busca por posição 

no poder constituído. São lutas por transformações na sociedade que partem de grupos com 

interesses aparentemente específicos e cujas problemáticas enfatizadas, apesar de se 

mostrarem partindo e se encerrando em necessidades cotidianas, no conjunto, tendem a 

ascender às mais bem elevadas e articuladas estruturas políticas mundiais. 

Tomando como hipótese a premissa de que fenômenos dessa natureza tendem a 

esvaziar todos os centros do poder tradicional moderno, quebrando seus valores nos mais 

diferentes pontos, procura-se traçar de forma sucinta, como observações finais desta tese, as 

implicações desses deslocamentos em três diferentes dimensões: estado nacional, instituições 

e sujeitos históricos.  
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No que diz respeito ao estado nacional e até mesmo sua abrangência maior, a 

identidade ocidental enquanto residência do homem civilizado, era observado que “[...] as 

velhas estruturas dos estados e das comunidades nacionais entraram em colapso, cedendo 

lugar a uma crescente „transnacionalização da vida econômica e cultural‟”
590

. Justificando 

essa afirmativa, mostram-se sinais dessa decadência nas mais diferentes partes do mundo: 

“[...] colapso da ex-União Soviética e do bloco comunista do Leste Europeu, causando 

afirmação de novas e renovadas identidades étnicas e a busca por identidades supostamente 

perdidas.”
591

 E, pela Europa e Estados Unidos, “Seja por meio de movimentos religiosos, seja 

por meio do exclusivismo cultural, alguns grupos étnicos têm reagido à sua marginalização no 

interior das sociedades „hospedeiras‟ pelo apelo a uma enérgica reafirmação de suas 

identidades de origem”.
592

 

Vista como um entendimento comum entre os intelectuais em geral, muito se tem 

falado em crise do estado nacional, não só evidenciada nas mais diferentes abordagens 

históricas, mas de forma mais extrema com estudos como os pós-coloniais, que se articulam 

mais especificamente na suposta decadência da concepção de mundo ocidental e no 

surgimento sobre essas ruinas de uma nova forma de visão de mundo. De maneira que as lutas 

das minorias se fazem presentes alterando a configuração dos velhos estados nacionais 

modernos. 

Pensando na dimensão das instituições, se observa que, “Em termos políticos, as 

identidades estão em crise porque as estruturas tradicionais de pertencimento, baseadas nas 

relações de classe, no partido e na nação-estado têm sido questionadas”.
593

 Entende-se que 

isso influenciava diretamente nas práticas vividas por suas instituições e, nesse sentido, já se 

verificou o esforço dos movimentos de indígenas, de mulheres e de negros em alterar as 

configurações modernas de instituições como a Igreja, a família e a escola, considerando que 

a forma como elas tradicionalmente se apresentavam não lhes permitia avançar na conquista 

de seus direitos específicos, de forma que a luta desses novos agentes sociais invadiam seus 

espaços mais íntimos e mais sagrados. 
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Ação que foi facilitada também por um processo de globalização acelerado que o 

mundo passou a viver a partir da segundo metade do século XX, levando a se notar, mais 

recentemente, que as pessoas participam de uma grande quantidade de instituições: a família, 

os grupos de colegas da escola, da igreja, do trabalho, da prática de esporte, do partido 

político, e que “Diferentes contextos sociais fazem com que nos envolvamos em diferentes 

significados sociais”
594

 e, portanto, em diferentes contextos identitários. Assim, “As formas 

como representamos a nós mesmos – como mulheres, como homens, como pais, como 

pessoas trabalhadoras – têm mudado radicalmente nos últimos anos”.
595

 Tal pluralidade, ao 

quebrar o monopólio das instituições tradicionais, permitiu o estabelecimento de novas 

identidades, abrindo espaço para contemplar grupos de minorias. 

Na dimensão dos sujeitos históricos, semelhante ao constatado em relação às 

instituições e organizações sociais apontadas, a descentralização do poder também se dava na 

dimensão das relações entre as pessoas, esvaziando as posições/poder, este talvez o 

deslocamento mais significativo. Isso parece retirar as pessoas da condição de lugar simbólico 

do poder: do líder, do herói, do revolucionário, do nobre, do salvador, do senhor, do pai, do 

doutor, do coronel, do conselheiro. Espaços essencializados que autorizavam posições de 

poder – lugar do pai, do irmão mais velho, do chefe, do patrão, do doutor, do juiz, do padre, 

do presidente –, depositando em cada uma dessas posições, independentemente de quem a 

ocupava, um potencial de credibilidade. Com isso, parece perder importância os títulos que 

garantiam essas posições de privilégio adquiridas ao nascer, ao se casar, ao se formar, ao se 

eleger, ao ocupar um cargo público, apontando para a decadência da sociedade patriarcal, para 

o esvaziamento de poder de sua elite, constituída de privilégios desde a origem do Estado 

nacional brasileiro, com o Império. 

Evidências da crise desses espaços podem ser observadas nos abusos de autoridade 

que constantemente ganham a mídia, sendo simbólico o caso do juiz João Carlos de Souza, 

que, ao ser repreendido por uma agente de trânsito, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2011, 

por dirigir com documentação irregular, processou a agente. Ou o caso do juiz Marcelo 

Baldochi, que, ao perder o voo em dezembro de 2014, em Imperatriz no Maranhão, deu voz 

de prisão aos funcionários de uma companhia aérea. Isso parece mostrar um estado 

agonizante dessas posições de poder. 
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Os exemplos desses juízes mostram uma desorientação que afeta as autoridades 

brasileiras ávidas por privilégios, que requerem posições de poder e respeito. 

Independentemente dos desdobramentos dos dois casos, a forma como repercutiram na 

opinião pública mostra que esses lugares já não se encontram definidos e impõem que seus 

velhos usuários repensem suas ações para se adequar a novos contextos que a vida em 

sociedade parece exigir. 

Do outro lado do mesmo conjunto da sociedade nacional, o lado das “pessoas 

comuns”, que sempre foram trabalhadas para cumprir ordens, os efeitos desse deslocamento 

as retiram também dessa posição, em parte confortável, por não precisarem se preocupar com 

a direção que a vida, a priori, devia seguir, pois, em tese, havia alguém encarregado dessa 

função. De forma que essas mudanças, de outra forma, também as deixam desorientadas na 

falta do senhor das decisões, do amparo do pai, do padre, do patrão. 

Esses agentes sociais, até então desprovidos de privilégio nas relações de poder, 

muitos com pouco grau de instrução e pouca informação, são cada vez mais forçados a se 

tornarem alguém de escolhas em um mundo de múltiplos valores e práticas sociais, em que 

um processo de globalização violento, aproximando culturas, costumes e crenças, torna cada 

vez mais confuso dar um sentido à própria vida. 

Longe vai ficando a condição social da cidade de Boa Vista da década de 1950, 

quando todos se conheciam, sabiam de quem era filho, do que se vivia e, com isso, as 

posições individuais pareciam sólidas. Mais recentemente esses lugares parecem ganhar 

relatividade e a pessoa alcança importância maior, independente de ser criança, jovem, 

mulher, branco, negro ou índio. A força do poder tende a se deslocar da credibilidade de quem 

fala para o que se fala: é razoável, é coerente, faz sentido. 

Dessa forma, “As identidades e as lealdades políticas também têm sofrido mudanças: 

lealdades tradicionais, baseadas na classe social, cedem lugar à concepção de escolha de 

„estilos de vida‟ e a emergência da „política de identidade‟”
596

. Independentemente da 

condição financeira e do grau de instrução da pessoa, a sociedade contemporânea parece 

passar a exigir um indivíduo cada vez mais dinâmico. 
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Nesse sentido, 

 

Um perigo ameaça a sociedade patriarcal, hierárquica e centralizadora: 

uma nova visão sobre as redes sociais. [...] Pelas redes, seres humanos 

podem combinar suas inteligências gerando uma inteligência em rede, 

um novo tipo de inteligência coletiva, social, que nasce por 

emergência e, por causa de sua dinâmica, convertem competição em 

colaboração. [...] A possibilidade de interação humano-social capaz de 

promover um cidadão à categoria de ator relevante em uma 

determinada área ou setor de atividade. [...] A minuciosa e apropriada 

exploração do mundo das redes, a busca por inferir interpretações que 

inspiram novas visões sobre a sociedade propiciadas por sua leitura, 

provocam nossa forma de pensar, agir e certamente contribuirão para 

transformações futuras.
597

 

 

Entendendo que a alteração central se dá com o acesso das “pessoas comuns” ao 

poder de manifestar seus pensamentos, poder de expressão que sempre havia ficado a cargo 

das elites políticas, econômicas e intelectuais, parece tornar-se o contexto mais democrático e 

includente.  

Tudo isso parece revelar um nascimento difícil de um novo ser, que angustia a 

sociedade contemporânea, descortinando suas próprias neuroses
598

, hoje distante das famílias 

tradicionais sobre as quais Freud elaborou seu ainda valioso conhecimento sobre esses 

distúrbios mentais. Isso parece apontar para o espaço de realização, com mais de um século de 

atraso, do “super-homem” de Nietzche, ou da “vontade de potência”. Pois, cada vez mais sem 

o amparo do pai, dos mais velhos, que, na condição de conhecedores de todas as artimanhas 

que os caminhos escuros da vida podiam proporcionar, precisam pensar seus próprios 

caminhos. Porque a vida já não está mais pronta para ser vivida. Na atualidade, mesmo 

assustadas, as pessoas precisam enfrentar de forma solitária a condição de existir, de 

encontrar-se consigo mesma, pois Nietzche já havia previsto a morte de Deus com todos os 

valores – não só locais, mas morais – que a sociedade tradicional e moderna oferecia. 
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