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RESUMO 

 

Através do presente estudo, propõe-se analisar diferentes discursos que circulam em 
nossa sociedade sobre o estado de Rondônia e sobre os rondonienses, observando-
se que representações são construídas sobre esse estado e seus moradores. 
Objetiva-se, também, verificar como esses discursos vêm contribuindo para a 
constituição e cristalização de estereótipos sobre essa região; refletir sobre as 
relações de poder inerentes a esses discursos ao buscar determinar como 
Rondônia/rondonienses devem ser vistos, identificados; e demonstrar como esses 
discursos encontram-se inscritos em uma rede discursiva/ideológica colonialista. Para 
fundamentar teórico-metodologicamente a presente pesquisa, buscaram-se 
contribuições em estudiosos: da Crítica Pós-Colonialista como Edward Said (2007), 
Homi Bhabha (2013), Moema Augel (2007), Stuart Hall (2013, 2014a, 2014b), Márcio 
Souza (2009), Neide Gondim (1994) e Laura de Mello e Souza (1986); da Análise do 
Discurso como Michel Pêcheux (1997, 2012, 2014), Michel Foucault (2013a, 2013b), 
Mikhail Bakhtin (2014), Van Dijk (2015) e Eni Orlandi (1993, 1995); em Louis Althusser 
(1983), que teoriza sobre a constituição dos sujeitos pela Ideologia; em autores de 
produções acadêmicas com temas voltados para o estado de Rondônia, como Sonia 
Sampaio (2010), Mara Nogueira (2015) e Nair Amaral (2012); e também, em alguns 
autores cujas obras  contemplam, especificamente, a história de desse estado, como 
Marcos Teixeira & Dante Ribeiro (1998), Emanuel Pinto (2003), Amizael Silva (1991), 
Abnael Lima (1997), Murilo Souza e Vera Pessôa (2010), entre outros. Foram 
adotadas as concepções de discurso enquanto prática social em que se materializam 
as ideologias e de representações como formas de constituição de sentidos 
produzidos socialmente a partir das formações ideológicas em que se encontram 
inscritas.  É um estudo exploratório sob uma perspectiva qualitativa.  O corpus de 
análise compreende discursos oficiais e informais sobre Rondônia/rondonienses: 
hinos patrióticos, textos jornalísticos, memes, comentários em portais da internet, 
propagandas e alguns discursos registrados em entrevistas realizadas com 
moradores desse estado através da aplicação de questionários semiestruturados 
(gravação em áudio). Nas análises, foram observadas duas abordagens discursivas: 
a primeira voltada para a constituição de uma Rondônia edênica/exótica em que são 
destacados os recursos/belezas naturais; e a segunda fundamentada em uma 
perspectiva claramente preconceituosa, denotando desprezo e deboche por esse 
estado e seus moradores.  
 
Palavras-chave: Rondônia. Discursos e Representações. Ideologia e Poder. 
Colonialismo.   
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ABSTRACT 

 

Through this present study, it is proposed to analyze different speeches that circulate 
in our society about the state of Rondônia and about the people who born in Rondônia, 
it being observed that representations are built about this state and its residents. It is 
an objective, also, to verify how these discourses have contributed to the constitution 
and crystallization of stereotypes about this region; To reflect on the power relations 
inherent to these discourses in seeking to determine how Rondônia /rondonienses are 
should be seen, identified; and to demonstrate how these discourses are inscribed in 
a colonialist discursive / ideological network. To base theoretical-methodologically the 
present research, contributions were sought in scholars: from the Post-Colonialist 
Criticism, such as Edward Said (2007), Homi Bhabha (2013), Moema Augel (2007), 
Stuart Hall (2013, 2014a, 2014b), Márcio Souza (2009), Neide Gondim (1994) and 
Laura de Mello e Souza (1986); of the Discourse Analysis as Michel Pêcheux (1997, 
2012, 2014), Michel Foucault (2013a, 2013b), Mikhail Bakhtin (2014), Van Dijk (2015) 
and Eni Orlandi (1993, 1995); In Louis Althusser (1983), who theorizes about the 
constitution of the subjects by Ideology; in authors of academic productions with 
themes focused on the state of Rondônia such as Sonia Sampaio (2010), Mara 
Nogueira (2015) and Nair Amaral (2012); (1998), Emanuel Pinto (2003), Amizael Silva 
(1991), Abnael Lima (1997), Murilo Souza and Vera (1999), and in some authors 
whose works specifically contemplate the history of this state, such as Marcos Teixeira 
& Dante Ribeiro Pessôa (2010), among others. Discourse conceptions were adopted 
as a social practice in what ideologies are materialized and of representations as forms 
of constitution of socially produced senses from the ideological formations in which are 
them found inscribed. It is an exploratory study under a qualitative perspective. The 
analysis corpus's includes official and informal discourses about 
Rondônia/rondonienses: patriotic hymns, journalistic texts, memes, comments on 
internet portals, advertisements and some speeches recorded in interviews with 
residents of this state through the application of semi-structured questionnaires (audio 
recording). In the analyzes, two discursive approaches were observed: the first 
focused on the constitution of an edenic/exotic Rondônia in which the natural 
resources/beauties are highlighted; And the second based on a clearly prejudiced 
perspective, denoting contempt and debauch for this state and its residents. 
 
Keywords: Rondônia. Discourses and Representations. Ideology and Power. 
Colonialism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em analisar diferentes discursos constituídos sobre o estado de 

Rondônia nasceu junto com uma angústia diante do que ouvi sobre esse estado e 

sobre o rondoniense durante minha trajetória. Nascida nessa terra, cresci ouvindo 

falar muito mal de minha cidade/estado na escola, na rua, no mercado, enfim, 

discursos que representavam essa região como um lugar atrasado no tempo e no 

espaço. Ouvia e não encontrava argumentos para confrontar o que era dito, tão 

recorrente que era. Esses discursos, geralmente, eram produzidos por pessoas 

provindas de outros estados, que para exaltar seu lugar de origem, criticavam o lugar 

que os acolhera. Geralmente, essas pessoas gostavam de destacar “Eu não sou 

daqui”, deixando clara a ausência de sentimentos de pertencimento ou identificação 

com essa terra. Infelizmente, essa realidade não é coisa do passado, pois mantém-se 

presente nos dias atuais, formando uma rede dialógica que contribui para a 

cristalização de estereótipos sobre o estado de Rondônia. Estereótipos que são 

constituídos e alimentados por diversos discursos divulgados em diferentes meios de 

comunicação. Observa-se, assim, certa dualidade vivenciada entre rondonienses e 

pessoas que vieram de outras regiões para morar nesse estado. Por vezes essas 

questões são bem explícitas nos discursos produzidos, outras vezes, aparecem de 

maneira disfarçada. Geralmente, são discursos que debocham do modo de viver do 

rondoniense e/ou que atribuem exclusivamente a ele a responsabilidade por todos os 

problemas vivenciados nesse estado. 

Durante muito tempo, quase não se observava resistência a esse tipo de 

discurso, fato que favoreceu o enraizamento de preconceitos contra esse estado e 

seus moradores ao longo dos anos. Atualmente, os rondonienses vêm reagindo a 

essas críticas, “rebatendo-as”, de modo que já faz parte do senso comum saber que 

o rondoniense não gosta de que falem mal de seu lugar de origem.  

Lançando-se um olhar ao passado desse estado, observa-se que essa 

dualidade não é algo apenas da atualidade, pois se formos analisar a trajetória e 

colonização de Rondônia, veremos que sua formação foi perpassada por conflitos 

vivenciados entre outros grupos sociais, em períodos distintos.  

Os primeiros alvos foram os indígenas que habitavam essa região quando os 

europeus chegaram intitulando-se possuidores de tudo e de todos. Em vários 

discursos produzidos nessa época, observa-se que o indígena era avaliado como uma 
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figura selvagem, incapaz de decidir o que era melhor para si mesmo. Muitos discursos 

justificaram as ações de escravização, catequização, exploração e assassinatos 

impostos pelo colonizador. O “civilizado” foi impondo seu modo de viver por meio da 

força.  

Souza e Pessôa (2010, p. 148) afirma que “a violência foi (...) a tônica de todo 

o processo de ocupação de Rondônia. E os primeiros a serem expropriados e 

massacrados foram as diversas comunidades indígenas”. 

Márcio Souza em História da Amazônia (2009) descreve como os indígenas 

eram vistos pelos colonizadores:  

 

Os conquistadores trabalhavam com paixão, e a prática da 
escravização daqueles homens desnudos e que pactuavam com o 
diabo era, para eles, uma prática justa. Eram selvagens 
concupiscentes e com poucos merecimentos, o outro, o reverso da 
humanidade, aqueles que estavam no limo da luz divina. (SOUZA, 
2009, p. 106) 

 

A escravização era justificada por discursos que sustentavam os interesses dos 

colonizadores, que afirmavam querer “salvar” esse povo. O que se observou, 

entretanto, foi perseguição, humilhação, escravização e dizimação de muitas tribos. 

Os indígenas foram forçados a seguir os preceitos europeus e condenados ao 

apagamento gradativo da sua cultura. 

Neide Gondim (1994) afirma que:  

 

A não aceitação do modus vivendi do nativo é que vai fundamentar a 
escravidão que emerge com o nome novo de guerra justa, antiga 
concepção da cruzada medieval. Em nome da ausência de uma 
sociedade estruturada ao modo europeu, este será absolvido de todas 
as incursões efetuadas ao longo dos séculos em território dos nativos 
do Novo Mundo.  (p. 41) 

 

Assim, os colonizadores se colocaram de um lado, em um pedestal, como 

modelo ideal de civilização e destinaram aos indígenas um lugar abaixo de si, como 

selvagens que precisavam ser “salvos” de sua ignorância, incapacidade, 

insignificância.  

Outro dualismo vivenciado nessa região está relacionado ao período que 

compreendeu a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Foram conflitos 

ocorridos entre os trabalhadores da ferrovia, denominados categas, e pessoas que já 
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viviam nessa região, como nativos, mestiços e migrantes, definidos como mundiças, 

que vieram trabalhar nos seringais. Os primeiros possuíam alguma formação técnica 

ou experiência na área ferroviária, sendo um grupo prestigiado socialmente. 

Enquanto, o segundo grupo, por ser considerado uma classe sem status, “sem 

categoria”, eram excluídos da sociedade, sendo alvo de discriminação. 

Sonia Sampaio (2010) aborda esse dualismo vivenciado nessa região, 

discorrendo sobre as distinções sociais entre categas e mundiças: 

 

Porto Velho surge sob o signo do duplo e da ambiguidade, pois temos 
os nativos e os estrangeiros, os que mandam e os que são mandados, 
os letrados e os analfabetos, uma cidade que pertence aos categas, 
porque assim eram chamados os trabalhadores e moradores da vila 
ferroviária, estrangeiros ou não, que tinham instrução e 
consequentemente categoria; e aos mundiças, que eram os de fora do 
pátio da ferrovia, geralmente os  nativos, os sem instrução, os sem 
classe nem estirpe, os que não tinham naquele momento outras 
possibilidades. (SAMPAIO, 2010, p. 32) 

 

Essa divisão não era apenas social, mas também espacial, pois haviam 

também limites impostos por uma avenida divisória, que separava os dois “mundos”. 

O primeiro abrigava os categas que eram os trabalhadores da ferrovia e o segundo, 

os mundiças, que eram considerados “os sem categoria”. O complexo habitacional 

dos trabalhadores da ferrovia era transformado em um espaço reservado, privilegiado, 

privado, enquanto a vila de Santo Antônio constituía-se à margem da sociedade, como 

um espaço público sem importância. Sampaio (2010), discorrendo sobre esses 

espaços distintos, afirma que havia dois mundos representados pelas cidades in e out: 

 

O que marca uma diferença entre Porto Velho e outras cidades é que 
a mesma já nasce com divisões. Há uma cidade in, que surge nos 
pátios da ferrovia e uma cidade out, que se forma além dos pátios da 
ferrovia. A cidade in é inicialmente formada por trabalhadores vindos 
de outros países e a cidade out por nativos ou migrantes de outras 
regiões do país. (...) A divisão grassava em todas as instâncias, ou 
seja, do material ao ideológico, entre categas e mundiças, logo entre 
privado e público. (SAMPAIO, 2010, p. 33) 

 

Atualmente, essa relação dualista é vivenciada por rondonienses x migrantes, 

através da propagação de discursos que caracterizam os primeiros de forma 

debochada. O rondoniense vem sendo alvo de vários discursos discriminatórios que 

contribuem negativamente para a criação e cristalização de estereótipos e 
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preconceitos. Uma das facetas constituídas sobre o rondoniense dialoga com os 

estereótipos atribuídos ao indígena, de forma que aqueles vêm sendo representados 

muitas vezes como os “selvagens” de outrora que precisam ser “civilizados”.  

Analisando-se as posturas adotas na trajetória dessa região, observa-se que 

esse estado foi se constituindo de forma dual: índios x civilizados, mundiças x categas 

e nas últimas décadas, rondonienses x migrantes. Observa-se que os grupos que 

mais sofreram preconceito, em cada período, são aqueles que representaram os 

“nativos” da região: o índio – no período da colonização; os mundiças – com a 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré; os rondonienses – na atualidade. 

Isso demonstra que nos diferentes períodos perdurou o olhar colonialista sobre os 

grupos que representaram o colonizado.  

Assim, observa-se que ao longo da trajetória desse estado, houve a 

manutenção de polos distintivos entre os grupos sociais, mantendo-se vivas posições 

colonialistas. Essa demarcação de fronteiras é uma estratégia do discurso colonial, 

pois é através dela que ele constitui sua alteridade (BHABHA, 2013).   

Outra estratégia adotada por aqueles que assumem a posição de colonizador 

é a exaltação dos seus próprios feitos de forma narcísica. No início da colonização 

desse estado, por exemplo, as ações nessa região se curvavam a tudo que 

simbolizasse os feitos do colonizador, não apenas discursivamente, mas também 

espacialmente. Isso pôde ser observado na formação arquitetônica de Porto Velho no 

início do século XX, cujas edificações foram erguidas de frente para a estrada férrea, 

símbolo das ações desbravadoras e colonizadoras, e de costas para um dos maiores 

patrimônios imateriais dessa região, o rio Madeira. O posicionamento das edificações 

demonstrava que os interesses estavam voltados para o que fora construído pelo 

colonizador, em louvor aos seus próprios feitos.  

Mara Nogueira (2015) comenta sobre a disposição das edificações nesse 

período e afirma que o início da ocupação dessa região foi marcado pela imposição 

de uma nova ordem à selva e aos seus habitantes: 

 

Porto Velho foi nascendo, assim, estrangeira, alienígena, no dizer de 
alguns, por conter em seu território um número significativo de 
trabalhadores estrangeiros e por tentar impor uma nova ordem à selva 
e a seus habitantes. A cidade que aos poucos ia se esboçando tentou 
abandonar de imediato todos os símbolos impeditivos ao projeto de 
construção da ferrovia. Um exemplo claro é o fato de Porto Velho 
nascer à beira do rio, porém de costas para ele. Todas as construções 
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seguiram essa disposição, foram voltadas para obra maior do capital 
na selva Amazônica que era a ferrovia (...). (NOGUEIRA, 2015, p.32) 

 

 Enaltecer o que é “de fora” em detrimento do que é “local” é uma característica 

colonialista. Essa postura foi observada na formação desse estado e perdura até os 

dias atuais, pois ainda se observa essa perspectiva em muitos discursos que se 

propõem avaliar esse estado e o povo rondoniense. Mas essa não é a única faceta.  

Durante a definição do corpus de análise, foi observado que os discursos sobre 

Rondônia definidos como “discurso do colonizador” não são apenas aqueles que 

adotam uma postura claramente preconceituosa sobre esse estado e seus moradores. 

Há também uma outra vertente que comunga dos mesmos princípios, mas que se 

estrutura a partir da falsa ideia de exaltação dessa região. Essa vertente se apoia na 

constituição de estereótipos para esse estado pautados no exotismo, na exaltação 

das belezas naturais, constituindo uma espécie de cartão postal para vender uma 

imagem exótica desse estado. Aparentemente, são discursos que promovem a 

valorização da região, entretanto, se analisarmos os efeitos gerados, perceberemos 

que contribuem para o fortalecimento de estereótipos sobre Rondônia, rotulando esse 

estado e comercializando-o como uma fonte de recursos naturais a ser explorada. 

Esse exotismo pode ser observado nos primeiros relatos sobre o Brasil, demonstrando 

que essa região, desde o início, foi alvo de muitas histórias e lendas fantásticas, 

narradas em contextos/paisagens exuberantes pertencentes ao “novo mundo”.  

Esses discursos serviram de alicerce para a constituição de uma identidade 

exótica para essa região e também para a produção e reverberação de novos 

discursos ao longo dos séculos. Neide Gondim (1994), analisando os registros 

escritos por Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio, afirma que: 

 

As imagens do Paraíso Terrestre, a fonte da eterna juventude, a 
riqueza adquirida sem esforço físico, as monstruosidades corporais, 
as fantásticas descrições da flora e fauna, as amazonas solitárias (...) 
de uma certa maneira, acompanharam os marujos, grumetes e 
almirantes na travessa das fronteiras líquidas do antimundo. Dois 
textos representativos e inaugurais das viagens experimentais para 
além do mar-oceano são o Diário de Viagem e a Carta da terceira 
viagem (1498-1500) de Cristóbal Colón e as Cartas de Américo 
Vespcci (1500). (GONDIM, 1994, p. 42) 

 

Gondim (1994, p. 128) afirma que “a Amazônia é o mistério inventado pelos 

europeus”. Entretanto, esclarece que nos relatos dos primeiros viajantes, esse não é 
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o único enfoque dado, pois essa região também foi representada com características 

infernistas. Assim, observa-se que ora a Amazônia era comparada ao Éden bíblico e 

ora a um verdadeiro inferno:  

  

Os séculos podem variar e os cronistas serem originários das mais 
diferentes nacionalidades, no entanto, diante do rio e da mata 
amazônicos, quase genericamente, nenhum se isentou de externalizar 
sentimentos que variavam do primitivismo pré-edênico ao infernismo 
primordial. (GONDIM, 1994, p. 77). 

 

Laura Souza (1986) também discorre sobre essas duas perspectivas 

apresentadas no discurso colonial, entretanto, afirma que enquanto a natureza era 

representada de forma edênica, o nativo era representando de forma infernal para 

justificar a necessidade de sua cristianização/ escravização: 

 

Ora, para justificar a necessidade de cristianização, havia que denegrir 
os homens autóctones. Denegrindo-os, estava justificada a 
escravização. Colombo inaugurou assim o movimento duplo que iria 
perdurar por séculos em terras americanas: a edenização da natureza, 
a desconsideração dos homens – bárbaros, animais, demônios. 
(SOUZA, 1986, p. 36) 

  

Rondônia é também constituída discursivamente através de duas facetas, pois 

ora exaltam sua natureza, seus recursos naturais, onde a flora e a fauna aparecem 

majestosas e ora denigrem sua imagem, principalmente, quando se referem ao povo 

rondoniense. Nesse último caso, observam-se discursos que denotam atraso, 

violência e alienação. É como se a importância desse estado se restringisse aos 

recursos naturais que podem ser explorados. E como se os moradores desse estado 

não tivessem relevância alguma. É nessa postura que se observa o discurso do 

colonizador constituindo o imaginário sobre o Outro conforme seus interesses. São 

observadas perspectivas colonialistas tanto na construção/manutenção de uma 

Rondônia exótica quanto na constituição de representações preconceituosas.   

Acredita-se que os discursos sobre Rondônia e sobre o rondoniense não 

apenas carregam representações sobre esse estado e seus moradores, mas lhes dão 

significação, constituindo e materializando novas realidades. Dizer como Rondônia 

deve ser vista e como o rondoniense deve ser identificado, perpassa por posturas 

ideológicas de quem produz/reproduz determinado discurso.  
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Conforme Pêcheux (2014), todo discurso é constituído a partir da posição 

ideológica de quem o enuncia. E isso vai estar relacionado ao contexto, ao momento 

sócio histórico, às formações discursivas, às condições de produção.  

 
(...) o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição 
etc., não existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente 
com a literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado 
pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-
histórico no qual as palavras, expressões e proposições são 
produzidas (isto é reproduzidas). (PÊCHEUX, 2014, p. 146) 

 

Segundo Bakhtin, em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2014, p. 33), “cada 

signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um 

fragmento material dessa realidade”. Sendo assim, através da linguagem, 

materializam-se as ideologias, dá-se forma à maneira do sujeito perceber a si e o 

Outro no mundo.  

Dessa forma, o que é dito não pode ser banalizado como simples discursos, 

porque a linguagem é mais do que mera representação. O discurso é uma forma de 

constituição dos sujeitos e de sua realidade, pois através dele é dado significado à 

forma de perceber-se no mundo, de compreender o Outro, de se relacionar em 

sociedade. A linguagem tem muitas facetas, pode estar a serviço de construção de 

pontes ou de abismos entre os sujeitos; pode estar a serviço da paz, mas também da 

guerra; pode promover a vida, mas também a morte, por isso os discursos estão 

intrinsicamente relacionados às ideologias, pois o ser humano é um ser ideológico e 

encontra na linguagem a forma de materializar as ideologias nas quais ele se 

impregna. Por essa razão, é tão fascinante trabalhar com a linguagem, pois ao mesmo 

tempo em que ela constrói realidades, sujeitos, ela também desconstrói, aniquila. Por 

isso, os discursos aqui analisados não são tomados como meras estruturas 

linguísticas, mas como manifestações ideológicas que se materializam através da 

linguagem.  

Situando o lugar e os sujeitos sobre os quais são produzidos os discursos aqui 

analisados, o capítulo seguinte apresenta informações sobre a trajetória histórica do 

estado de Rondônia e sobre a formação de sua população. São destacados os fluxos 

migratórios vivenciados nesse estado e que estão relacionados a ciclos econômicos 

responsáveis pela atração populacional em períodos distintos.  
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SEÇÃO I  

 

RONDÔNIA – DA HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS E DA 

FORMAÇÃO POPULACIONAL 

 

Rondônia, um dos sete estados que compõem a região norte do Brasil, 

apresenta uma área de 237.576 km2, com limites a leste com o Mato Grosso, a oeste 

com o Acre, a norte com o Amazonas e a sul com a Bolívia. Sua capital é Porto Velho, 

cidade cosmopolita que abriga pessoas oriundas de diversas regiões do país. 

Destacam-se, nesse estado, atividades de pecuária, agricultura, extrativismo e 

indústria alimentícia. Há, predominantemente, clima equatorial quente e úmido, cujas 

estações se resumem a dois períodos definidos, o de chuvas e o de estiagem. A 

população é constituída por muitos migrantes que vieram para essa região 

impulsionados por diferentes fluxos migratórios vivenciados em períodos distintos. 

Esses fluxos de migrantes são responsáveis pela multiplicidade cultural nesse estado. 

Por isso, os costumes em Rondônia apresentam características indígenas, 

nordestinas, sulistas, entre outras. Nesse estado, come-se peixe assado na folha da 

bananeira, churrasco com os amigos no final de semana, feijoada aos sábados, 

vatapá e bolo de milho nos arrais das festas juninas. Aliás, o vatapá aparece em várias 

festas do rondoniense, acompanhando, geralmente, arroz branco, galinha picante, 

bobó de camarão e/ou churrasco. Nas padarias, encontram-se o pãozinho francês e 

o tão procurado pão de queijo mineiro. Nas festas dos mais velhos, o forró e o 

sertanejo fazem sucesso, nas dos mais jovens, dança-se música eletrônica, funk, axé, 

entre outros ritmos. Nos festejos, há cavalgadas, quadrilhas, boi-bumbá. Na fala, há 

contribuições variadas, expressões de diferentes partes do Brasil. Assim, Rondônia é 

um estado do “vários”, da multiplicidade.  

Segundo Nair Amaral (2012) em Processo migratório em Rondônia e sua 

influência na língua e na cultura: 

 

No que tange à questão ética, a população do Estado de Rondônia é 
semelhante ao restante do país, formada por brancos, negros e índios. 
Mas em virtude das fases de atração imigratória e migratória 
ocorrentes durante os ciclos de produção econômica, diversos povos 
dessas raças deram sua contribuição para o elemento humano 
rondoniense, cuja identidade regional ainda está em formação. O 
Estado é um mosaico de diversas culturas, de tal modo que ainda 



19 
 

nenhum traço cultural prevalece sobre o outro, devido ao grande 
número de migrantes. (AMARAL, 2012, p. 90) 

 

Para compreender como Rondônia foi ganhando essa caracterização múltipla, 

devido à contribuição de diferentes grupos migratórios, relembremos, de forma breve, 

quais foram esses grupos e em que períodos ocorreram. Destaca-se, é claro, que 

essas terras não se encontravam vazias, mas já eram ocupadas por diferentes tribos 

indígenas com suas sociedades organizadas, crenças, cultura da floresta. Seus 

conhecimentos sobre a mata, sobre esse universo da floresta, garantia a 

sobrevivência das tribos em meio às adversidades. Com a chegada dos europeus, 

esse espaço foi sendo modificado drasticamente e as tribos indígenas tiveram que 

mudar sua forma de viver. A relação entre europeus e nativos pautou-se em preceitos 

colonialistas, em que os primeiros buscaram subjugar os segundos. Os europeus além 

de escravizar os índios e impor sua cultura, tomaram posse de forma violenta de tudo 

que outrora pertencera aos nativos – terras, recursos, liberdade. A vida dos indígenas 

passou a pertencer aos europeus que decidiam quem viveria e quem morreria. 

Atualmente, sobrevivem poucas tribos indígenas nessa região. 

O primeiro fluxo migratório dessa região está ligado às expedições realizadas 

pelos europeus em busca de ouro e de especiarias. Amizael da Silva (1991), em 

Amazônia: Porto Velho, afirma que: 

 

Já no final da primeira metade do século XVIII, o Madeira era 
percorrido por coletores de drogas, que visavam também escravizar 
os índios. Nunca pretenderam, porém, fixar-se à terra ou nela produzir 
riquezas, mas somente iam em busca de enriquecimento. Além 
daqueles, também existiam os capitães que se apoderavam dos índios 
das missões, escravizando-os. (SILVA, 1991, p. 16). 

 

Segundo Souza e Pessôa (2010) em O processo de formação do território 

rondoniense revisitado: da colônia ao Golpe de 1964: 

 

A conquista dos valões dos rios Guaporé-Mamoré e Madeira, que hoje 
em dia delineiam Rondônia, ocorreu, baseada na ação dos 
sertanistas/ bandeirantes (que buscavam riquezas – especialmente 
ouro aluvial – e de escravos índios) e dos missionários de diferentes 
ordens, em especial os jesuítas. (SOUZA & PESSÔA, 2010, p. 146) 

 

Abnael Lima, em sua obra Terras de Rondônia (1997, p. 66), cita uma das 

primeiras povoações, afirmando que, “em 1723, era fundada pelo padre Jesuíta João 
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Sampaio a primeira povoação na margem direita do rio Madeira, dentro da área que 

hoje limitada por Rondônia, nas proximidades da foz do rio Jamari”.  

Segundo Teixeira e Fonseca, em História Regional: Rondônia (1998): 

 

A conquista e a colonização da região amazônica foram motivadas por 
fatores de ordens diversas, prevalecendo sempre a busca contínua de 
riquezas minerais, vegetais e a consolidação de uma base de 
produção mercantilista que garantisse lucros imediatos às metrópoles. 
(TEIXEIRA & FONSECA, 1998, p. 30-31) 

  

Assim, esse período inicial de colonização da Amazônia foi marcado por 

interesses das metrópoles em explorar suas riquezas. Não havia, até então, 

preocupação em ocupar essa região.  

Abnael Lima (1997) afirma que esse período vivenciou também o chamado 

“ciclo do ouro” com a descoberta de jazidas pelos bandeirantes no Alto Guaporé, o 

que promoveu a migração e consequentemente aumento da população local. 

Entretanto, tão logo essas jazidas foram esgotadas, essa região foi abandonada. 

Com as constantes expedições promovidas por diferentes países europeus, 

viu-se o perigo em perder a nova fonte de recursos naturais. Assim, era preciso ocupar 

essa região para garantir sua posse.    

De acordo com o Tratado de Tordesilhas, a região Amazônica pertencia à 

Espanha, entretanto, como não havia controle sobre quem entrava e quem saía, 

Portugal foi avançando, ultrapassando os limites definidos nesse tratado. Teixeira e 

Fonseca (2012) afirmam que: 

 

A condição de mergulho nesse mundo tropical e insalubre era 
fundamental para se processar a empreitada Colonizadora. Os limites 
de Tordesilhas (1494) não mais estavam sendo respeitados. A terra 
de fato pertencente a ninguém e de direito à Espanha aguardava por 
aqueles que estivessem aptos a explorá-la. (TEIXEIRA & FONSECA, 
2012, p. 33) 

 

Nesse período, a penetração colonizadora abriu caminho de forma violenta na 

floresta, nas tribos indígenas, deixando lacunas indeléveis no próprio percurso 

histórico. Muitas tribos que aqui se encontravam e que já haviam fugido de áreas 

litorâneas tiveram que enfrentar as novas ações dos colonizadores nessa região. Foi 

um período de atrocidades, marcado pela perseguição e escravização do indígena, 

cuja história foi sendo emudecida, através do derramamento de muito sangue.  
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O segundo movimento migratório ocorreu entre os anos de 1870 e 1912 e ficou 

conhecido como o I Ciclo da Borracha. Esse ciclo foi impulsionado pela vinda de 

muitos migrantes, principalmente nordestinos, para essa região, objetivando a 

exploração do látex. Segundo Teixeira e Fonseca (1998, p. 98), a borracha era 

explorada em pequena escala desde os primeiros contatos com os nativos da 

Amazônia. Entretanto, o interesse passou a crescer enormemente com o advento do 

automóvel e da bicicleta e pela descoberta do processo de vulcanização por Charles 

Goodyear, ocorrendo, assim, um crescente interesse da indústria europeia e norte-

americana pela borracha.   

A penetração de migrantes na Amazônia deu-se em seringais denominados 

nativos, em regiões que ainda não tinham sido colonizadas. Segundo Teixeira e 

Fonseca (1998): 

 

O primeiro ciclo da borracha tirou a Amazônia da letargia econômica 
em que havia caído no final do século XVIII. Em busca de novas áreas 
de seringais nativos, grupos de seringueiros passaram a penetrar 
regiões ainda não colonizadas do Madeira, Mamoré e Guaporé e seus 
afluentes. A força do trabalho indígena continuou, durante esse 
período, a participar significativamente da economia amazônica, seja 
no extrativismo, na atividade de transporte ou na lavoura. (TEIXERIA 
& FONSECA, 1998, p. 27) 

 

 Esse período compreendeu a vinda de muitos migrantes para essa região, 

principalmente, de nordestinos. Abnael Lima (1997, p. 73) afirma que “a Amazônia 

transformava-se no Centro de atração da migração interna recebendo 500.000 

nordestinos entre os anos de 1821 a 1912”. Amizael da Silva (1991) destaca que:    

 

A imensa Amazônia era palco de aventureiros e heróis que 
enfrentavam os mais distantes recantos, invadiam todas as terras 
banhadas por rios caudalosos ou riachos temporários, palmilhavam 
terra firme, baixios alagadiços, os charcos, e por lá permaneciam 
trabalhando dia e noite na extração da seiva que os enriquecia. (...) 
Uma força gigantesca os impulsionava cada vez mais para o miolo da 
mata em busca de peles. A fibra, a resistência do retirante, a 
capacidade de vencer o clima, davam ao nordestino a superioridade 
sobre tudo que lhes tentasse impedir a marcha conquistadora (...) 
(SILVA, 1991, p. 32) 

  

Esse I ciclo da borracha foi marcado também pela construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré. A construção dessa ferrovia foi um dos itens acordados entre 
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Brasil e Bolívia no Tratado de Petrópolis. Buscava-se, assim, garantir à Bolívia uma 

saída para o Atlântico através do acesso aos rios Amazonas e Madeira.  

 A construção dessa ferrovia, ligando os povoados de Porto Velho e Guajará-

Mirim, foi o grande desafio vivenciado nesse período. A construção desse 

empreendimento acarretou a morte de muitos trabalhadores que definharam pelas 

condições insalubres, conflitos com indígenas, mas principalmente por doenças 

tropicais, como a temível malária. Devido a essas mortes, muitos mitos foram 

construídos sobre essa ferrovia, um deles constitui-se através da crença de que cada 

dormente representava um trabalhador que morreu no período de sua construção. 

 Yêdda Borzacov (2007), em Porto Velho – 100 anos de História, comenta de 

forma resumida os distintos períodos que compõem a história dessa ferrovia:  

 

Quatro períodos integram a história da E. F. Madeira-Mamoré: o 
primeiro precede as tentativas fracassadas da sua construção no 
século XIX; o segundo, a construção no início do século XX; o terceiro, 
pós-nacionalização dos servidores administrativos, de 1931 e 1972 e 
o quarto, a erradicação, em 1972, até os dias atuais. (BORZACOV, 
2007, p. 25) 

 

 Para trabalhar na construção da ferrovia, foram trazidos caribenhos das 

colônias inglesas, posteriormente, denominados localmente como barbadianos. Essa 

escolha deu-se devido à dificuldade de recrutar trabalhadores brasileiros, tendo em 

vista que a maioria já estava trabalhando nos seringais.  Outro fator que também 

contribui para essa escolha foi a experiência dos caribenhos já adquirida na 

construção de outras ferrovias, como a do Panamá. Sonia Sampaio (2010), em Uma 

escola (in)visível -  memórias de professoras negras em Porto Velho no início do 

século XX, afirma que:   

 

Os povos caribenhos que chegaram no início do século XX, na região 
em que mais tarde foi construída a cidade de Porto Velho, foram 
chamados indistintamente de barbadianos, e na condição de 
estrangeiros tiveram que se adaptar a esse novo contexto social e 
espacial, estabelecendo suas relações sociais com este novo mundo 
e o novo modo de ser e viver nos confins da Amazônia (...) (SAMPAIO, 
2010, p. 9) 

  

Sonia Sampaio (2010, p.9), voltando-se para as características desse grupo de 

trabalhadores, afirma que eles tinham como língua materna o inglês, eram em sua 
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maioria protestantes e que apresentavam qualificação especializada por já terem 

experiência em construção de outras ferrovias.  

 Teixeira e Fonseca (1998), referindo-se à chegada dos barbadianos e de outros 

estrangeiros para trabalhar na construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 

comparam essa região ao mito bíblico Torre de Babel: 

 

(...) várias outras nacionalidades se fizeram representar no 
contingente de trabalhadores da ferrovia como: italianos, norte-
americanos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis, portugueses, 
recriando na Amazônia o mito bíblico de uma nova babel do 
imperialismo. Contudo, parece ter predominado nesse conjunto de 
operários caribenhos. Procedentes de diversas nacionalidades centro-
americanas, Barbados, Trinidad, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São 
Vicente, Guianas, Granadas e outras ilhas das Antilhas. (TEIXERIA & 
FONSECA, 1998, p. 142) 

  

Assim, essa região recebeu trabalhadores de várias nacionalidades, que 

trouxeram junto a si sua cultura, língua, forma de viver e de compreender o mundo. A 

formação do Estado de Rondônia e de sua população é perpassada pela chegada de 

muitos povos, promovendo uma multiplicidade étnica, cultural, linguística. Essa 

caracterização ficou mais evidente na capital desse estado, Porto Velho, pois recebeu 

e ainda recebe migrantes de diferentes lugares. Essa mistura é avaliada muitas vezes 

negativamente. Entretanto, se formos analisar a formação populacional do nosso país 

veremos que o brasileiro também é fruto da hibridização, da mistura do índio, do negro 

e do branco. Assim, a população rondoniense não difere da do resto do país.  

Ainda nesse período, vieram muitos migrantes para trabalhar na instalação de 

linhas telegráficas comandada por Cândido Rondon, ligando Porto Velho a Cuiabá: 

 

Em 1909, no mesmo período da construção da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré, Rondon chegava às fímbrias do rio Madeira, em 
Santo Antônio (...) A picada que fora aberta para esticar a linha 
telegráfica foi pontilhada de pequenos núcleos de povoação que 
prosperaram e vieram mais tarde se transformar em municípios, 
quando da abertura total da BR 364. (SILVA, 1991, p.33) 

 

Segundo Emanoel Pinto (2003), em sua obra Rondônia, a implantação dessa 

linha telegráfica não era apenas para ligar o norte ao sul do país, mas também de 

fazer um levantamento dessa região em relação a diferentes aspectos:  
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(...) o propósito do governo federal era unir, por telégrafo, o sul ao norte 
do país, através do oeste (...) também, de efetuar o levantamento 
geográfico, botânico, zoológico, etnológico, antropológico e verificar a 
situação das tribos indígenas existentes naqueles sertões”. (PINTO, 
2003, p. 119-120) 

  

Souza e Pessôa (2010), ao analisar as ações comandadas por Rondon, 

comparam-nas às ações desenvolvidas pelos jesuítas ao promover uma violência 

“velada, despercebida”:  

 

(...) é difícil comparar a violência declarada, promovida pelos 
bandeirantes e seringalistas de toda a Amazônia, com a violência 
velada e, muitas vezes, despercebida de Rondon. Talvez seja mais 
fácil compará-la com a violência dos jesuítas, quando, não 
intencionalmente, amansavam os índios para que os sertanistas os 
escravizassem mais facilmente. (SOUZA & PESSÔA, 2010 p. 153) 

 

Edward Said, em Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente (2007, 

p. 15), refletindo sobre o desejo do colonizador em conhecer o colonizado, afirma que 

“existe, afinal, uma profunda diferença entre o desejo de compreender por razões de 

coexistência e de alargamento de horizontes, e o desejo de conhecimento por razões 

de controle e dominação externa”. Esse levantamento feito durante as ações da 

implantação da rede telegráfica possibilitou muitos conhecimentos sobre essa região 

e sobre as tribos indígenas que aqui viviam. E esse conhecimento favoreceu os 

avanços do colonizador sobre essa região.  

Em relação aos movimentos migratórios desse período, Hércules Góes, em A 

Odisseia da Ocupação Amazônica: O legendário Rondon – 150 anos (2015, p. 106), 

destaca que a mão de obra utilizada para instalar a linha telegráfica foi composta 

predominantemente por migrantes do sul do país, os quais juntamente com “migrantes 

eventuais” foram criando povoações nos locais onde eram instalados os postos 

telegráficos, constituindo mais tarde, municípios desse estado, como Vilhena, Pimenta 

Bueno, Ariquemes, entre outros. 

 Nesse período, a efervescência econômica ligada à produção da borracha 

nessa região não durou muito tempo, pois a Malásia também passou a produzir o látex 

e a competir no mercado internacional. Isso só foi possível porque foram 

contrabandeadas mudas da seringueira brasileira pelos ingleses. Manoel Ferreira, em 

sua obra Ferrovia do Diabo (2005), descreve o ocorrido: 
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(...) no ano de 1876, o inglês Wickam levara sementes de Hévea para 
a Inglaterra. Nesse país germinaram as primeiras mudas que 
começaram a se alastrar pelo Oriente. Ingleses e holandeses haviam 
iniciado uma das mais sensacionais corridas para o domínio do 
mercado mundial da borracha. (FERREIRA, 2005, p. 318) 

 

O Brasil não conseguiu concorrer com os preços oferecidos pela Malásia, de 

forma que sua produção de látex foi caindo em estagnação. Essa região apresentou 

mudanças consideráveis apenas no ciclo subsequente.   

O II Ciclo da borracha foi impulsionado pela II Guerra Mundial, pois como o 

Japão, pertencente ao Eixo, invadiu as colônias inglesas que produziam a borracha, 

restou aos Estados Unidos, pertencentes ao grupo dos Aliados, voltar-se para o Brasil 

em busca do látex amazônico. Diante desse novo quadro, Brasil e Estados Unidos 

fizeram acordos com o intuito de reativar a exploração da borracha em grande escala. 

 Abnael Lima (1997, p. 75) afirma que a valorização da borracha nesse novo 

ciclo foi “responsável pelo intenso fluxo migratório em um primeiro momento 

espontâneo e, posteriormente, organizado pelo Poder Público (Soldados da 

Borracha), principalmente da região Nordeste para a Amazônia”.  

Foi nesse período que a área que compreende o estado de Rondônia passou 

a Território Federal do Guaporé. “No dia 13 de setembro de 1943, pelo Decreto-Lei nº 

5.812, o Governo Federal criou o Território Federal do Guaporé, com áreas 

desmembradas dos Estados de Mato Grosso e Amazonas”. (FERREIRA, 2005, p. 

345) 

  Segundo Góes (2015), esse período foi fundamental para o desenvolvimento 

da região: 

 

Politicamente, esse segundo ciclo da borracha propiciou as condições 
necessárias para a criação do Território Federal do Guaporé (terras 
que hoje formam o estado de Rondônia). No dia 13 de setembro de 
1943, no auge do Segundo Ciclo da Borracha, o então presidente 
Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei 5.812, criando o Território 
Federal do Guaporé, com áreas desmembradas dos estados do Mato 
Grosso e Amazonas. Esse fato modificou a estrutura político-
organizacional da região, fixou a população urbana, ordenou o 
povoamento rural com base em novas concepções agrícolas, 
colonizadora, e estimulou o comércio. (GÓES, 2015, p. 111)  
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Em 1956, o Território do Guaporé passa a ser denominado Território de 

Rondônia em homenagem a Cândido Rondon que um ano antes havia recebido o 

título de Marechal do Exército Brasileiro. 

 Nesse período, com a descoberta do Ouro e da Cassiterita em Rondônia, 

observou-se um fluxo migratório responsável pela vinda de migrantes de todas as 

partes do país para trabalhar nos garimpos.  

Segundo Lima (1997, p. 85), a descoberta da cassiterita, nessa região, foi 

responsável por mudar os rumos do desenvolvimento socioeconômico do então 

Território de Rondônia, pois permitiu que o empresariado nacional e internacional 

instalasse filiais em Porto Velho, ampliando o mercado de trabalho, a rede comercial 

e bancária. Apesar de, posteriormente, os garimpeiros terem sido retirados, sendo 

dada concessão a empresas mineradoras, esse ciclo impulsionou a abertura de 

estradas para escoamento da produção, facilitando o movimento de veículos e 

facilitando acesso a essa região.  

 Teixeira e Fonseca (1998, p. 170) afirmam que através da construção da 

Rodovia Brasília-Acre, década de 60, foram dadas condições para o povoamento 

dessa região, permitindo a ligação por terra com o Centro-Sul.  

Assim, Rondônia recebe mais um fluxo de migrantes que veio em busca de 

terras e de enriquecimento rápido. Nesse período, no governo populista de Getúlio 

Vargas, foram promovidas campanhas denominadas de “Marcha para o Oeste”, cujos 

lemas eram: “Amazônia, Integrar Para Não Entregar” e “Vamos levar homens sem-

terra para as terras sem homens”. O discurso de Getúlio Vargas baseava-se em uma 

perspectiva desenvolvimentista, defendendo os processos de modernização e 

industrialização (SOUZA & PESSÔA, 2010). Nessa perspectiva, a ocupação da 

Amazônia era mais uma estratégia do governo de Vargas para garantir seu domínio e 

centralização do poder do Estado:  

 

(...) entre as propostas de reorganização territorial dos estados criou-
se o Território Federal do Guaporé, atual estado de Rondônia. O 
objetivo principal era, sem dúvida, garantir a segurança da fronteira 
oeste e garantir o controle federal de uma área estratégica para a 
centralização do poder, almejada por Getúlio Vargas. (SOUZA e 
PESSÔA, 2010, p. 155) 

 

Um dos objetivos das campanhas “Marcha para o Oeste” era de garantir a 

posse da região amazônica e de sua fixação ao território brasileiro. Para isso, era 
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necessário ocupar essa região que até então era considerada como vazio 

demográfico. Nas décadas seguintes, a abertura da rodovia federal (BR 29 que 

posteriormente passou a ser BR 364) possibilitou novos fluxos migratórios que foram 

decisivos para a ocupação definitiva dessa região.   

Lima (1997, p. 127) afirma que, nesse período, “o fluxo migratório deixou de ser 

de nordestinos para ser de populações das áreas rurais das regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul, atraídas pela notícia de disponibilidades de terras férteis e doadas pelo 

governo”. 

 Na década de 80, continuou esse fluxo migratório, aumentando 

significativamente a população em Rondônia. Teixeira e Fonseca (1998, p. 174) 

afirmam que essa década apresentou o maior crescimento populacional da região 

Norte, com “uma taxa média geométrica de 5.19%, maior que do período anterior, a 

década de 70”. Vale ressaltar que, na década de 80, observou-se, no interior do 

estado, predominância de migrantes colonos interessados em trabalhar com a 

agricultura. Entretanto, na capital, houve um surto migratório voltado para a 

mineração, após ser divulgada a presença de ouro no rio Madeira. Teixeira e Fonseca 

(1998) comentam que esse crescimento populacional contribuiu para a emancipação 

dessa região, de Território para Estado: 

 

Com o crescimento vertiginoso da população, motivado pelo contínuo 
fluxo migratório, proveniente de todas as regiões do Brasil, quer para 
o eixo da BR-364 onde se estabeleceram núcleos de colonização 
agrícola, quer para o vale do alto Madeira, onde o garimpo de ouro 
atraía multidões, cresceu também o anseio de criação do Estado de 
Rondônia. (TEIXEIRA & FONSECA, 1998, p. 179) 

 

Segundo Lima (1997, p. 81-82), “o crescimento atingido pelo Território Federal 

de Rondônia, lhe dá condições de ser elevado à categoria de Estado”.  Assim, em 22 

de dezembro de 1981, ocorreu sua emancipação e em 04 de janeiro de 1982, sua 

instalação. 

O mais recente fluxo migratório vivenciado nesse estado está relacionado à 

construção das Hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio do Rio Madeira, em Porto 

Velho. Esse empreendimento ocasionou grande fluxo migratório de pessoas oriundas 

de várias partes do país para trabalhar em sua construção. Houve impactos 

ambientais incalculáveis, com o alagamento de extensas áreas cobrindo várias 

espécies vegetais e animais. Indiretamente, outros impactos foram vivenciados, como 



28 
 

aumento do custo de vida (alimentação, vestuário, educação, saúde, etc.), 

especulação imobiliária, aumento do fluxo de veículos, entre outros. Todos os setores 

sofreram consideravelmente com a sensação de caos nessa cidade. Com o término 

da construção dessas usinas, grande parte desses migrantes voltaram para seus 

lugares de origem ou foram trabalhar em outras obras no território nacional. 

Entretanto, uma outra parcela permaneceu em Rondônia, justificando, novamente, o 

aumento da população.  

Góes (2015) discorre sobre dois processos ocasionados pela instalação das 

referidas usinas, o de territorialização e o de desterritorialização:  

 

Dentre os impactos ocasionados pela construção das duas usinas 
hidrelétricas, a mobilidade populacional se destaca com o processo de 
territorialização e (des)territorialização. O primeiro processo é 
evidenciado na instalação do canteiro de obras pelas empresas 
construtoras da barragem e ao se apropriar de uma parte do rio para 
produção de energia, seguido pela atração de fluxo migratório, em 
torno de 20.000 trabalhadores envolvidos na construção da obra. O 
segundo ocorre com o deslocamento de 2.849 pessoas atingidas pelo 
reservatório de aproximadamente 529,30 km2, com perda estimada de 
25.300 hectares de áreas já utilizadas pela agricultura e pecuária. A 
mobilidade populacional (atração e expulsão) promovida pela 
construção das usinas é fato propulso à ocupação acelerada e 
desordenada, tanto das cidades, quanto em áreas rurais. Junto a este 
processo há o rompimento de atividades de cunho tradicional como a 
pesca e o cultivo na várzea, prática tão comum nas comunidades 
ribeirinhas.   (GÓES, 2015, p. 117). 

 

Mais uma vez, Rondônia é palco de grande fluxo de pessoas que vieram para 

essa região visando promover o “progresso”. Esses acontecimentos demonstram 

como esse Estado continua sendo observado a partir de uma perspectiva colonial, 

sendo concebido como uma reserva de recursos a serem explorados. Foram cinco 

movimentos migratórios vivenciados em períodos distintos, mas que apresentam 

interesses comuns, justificados por políticas desenvolvimentistas que deixaram 

marcas profundas no ambiente, na população e na história desse estado.  

De acordo com o que foi observado, os primeiros fluxos migratórios desse 

estado estiveram ligados a objetivos marcadamente exploratórios que não visavam à 

fixação das famílias nessa região. A permanência desses migrantes deu-se após a 

abertura da BR 364 que permitiu o crescimento populacional, a abertura de outras 

estradas vicinais e uma efervescente economia.   
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Rondônia é assim, um estado novo, cuja população até o final do século XX, 

décadas de 80 e 90, era composta, primordialmente, por migrantes. Nessas últimas 

décadas, com a fixação desses migrantes nesse estado e com o aumento dessas 

famílias, foi se delineando uma população definida como rondoniense, já nascida 

nessa terra. Entretanto, faz-se necessário destacar que o rondoniense, 

predominantemente, é filho/neto/bisneto de migrantes provindos de diferentes 

regiões/ países. Assim, com a convivência de tantas culturas, o estado de Rondônia 

é marcado pela variedade cultural, pela multiplicidade. É um estado com 

características plurais. 

Na próxima seção, são apresentados os caminhos teóricos metodológicos 

adotados.  
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SEÇÃO II 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo é uma pesquisa exploratória, sob uma perspectiva 

qualitativa, que segundo Gil (2002) busca:  

 

(...) proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (...) o aprimoramento 
de ideias ou a descoberta de intuições. (...) Na maioria dos casos, 
essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 
problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a 
compreensão" (GIL, 2002, p. 41) 

 

Este capítulo apresenta as principais correntes metodológicas e teóricas que 

norteiam esta pesquisa.   

O corpus de análise compreende discursos que circulam na mídia, em 

modalidade escrita, que materializam sentidos sobre Rondônia/ rondoniense, 

coletados em jornais, livros e sites da internet. E, também, discursos orais registrados 

em entrevistas realizadas com moradores de Rondônia/Porto Velho (migrantes e 

rondonienses) a partir de aplicação de questionários semiestruturados. As entrevistas 

foram realizadas face a face, com gravação em áudio (Gravador Blue) no período de 

04 de maio a 08 de junho de 2016. 

Objetiva-se analisar discursos sobre Rondônia e sobre o rondoniense que 

circulam em nossa sociedade, observando que representações são construídas sobre 

ambos; verificar como esses discursos estão relacionados à constituição de uma 

identidade estigmatizada para esse estado e seus moradores; abordar as relações de 

poder intrínsecas a esses discursos e sua caracterização como “discurso do 

colonizador”. 

Adotaram-se como concepções de discurso enquanto prática social em que se 

materializam as ideologias (PÊCHEUX, 2014); de texto como “unidade que permite 

ter acesso ao discurso” (ORLANDI, 1995, p. 116); e de identidades como 

representações/posições que o sujeito é obrigado a assumir, constituídas a partir de 

formações e práticas discursivas (HALL, 2014b, p.112).  Ressalta-se que a 

abordagem aqui empregada a “representações” não está relacionada à “tradução ou 
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descrição” fiel da realidade, mas a uma forma de produzir sentidos a partir de posições 

discursivas e ideológicas de quem o enuncia. Representar o Outro discursivamente é 

uma forma de constituí-lo socialmente. Por isso as representações também se 

constituem através das relações de poder. Poder em dizer quem o Outro é, como se 

imagina que seja, ou ainda, como se deseja que ele seja reconhecido.  Edward Said 

(2007, p. 52) destaca que as representações para obter os seus efeitos, baseiam-se 

em instituições, convenções, códigos consensuais de compreensão.  

O suporte teórico-metodológico do presente estudo buscou contribuições nos 

preceitos da Análise do Discurso e da Crítica Pós Colonialistas. A primeira linha teórica 

representada por Michel Pêcheux (1997, 2012, 2014), Michel Foucault (2013a, 

2013b), Mikhail Bakhtin (2014), Eni Orlandi (1993, 1995) e Van Dijk (2015). A segunda, 

por Edward Said (2007), Moema Augel (2007), Homi Bhabha (2013), Stuart Hall (2013, 

2014a, 2014b), Márcio Souza (2009), Neide Gondim (1994) e Laura de Mello e Souza 

(1986). Dialoga-se, também, com Louis Althusser (1983), que teoriza sobre a 

constituição dos sujeitos pela Ideologia; estudiosos cujos trabalhos contemplam temas 

sobre o estado de Rondônia como Sonia Sampaio (2010), Mara Nogueira (2015), Nair 

Amaral (2012), entre outros; e também, em alguns autores cujas produções abordam, 

especificamente, a história de desse estado, como Marcos Teixeira & Dante Ribeiro 

(1998), Emanuel Pinto (2003), Amizael Silva (1991), Abnael Lima (1997), Murilo Souza 

e Vera Pessôa (2010), entre outros.  

Van Dijk, em Discurso e Poder (2015) discorre sobre o papel da Análise Crítica 

do Discurso. Ele afirma que esse campo teórico “estuda principalmente o modo como 

o abuso de poder, a dominação e a desigualdade são representados, reproduzidos e 

combatidos por textos orais e escritos no contexto social e político”. Para Van Dijk 

(2015, p. 115), o papel da Análise do Discurso não é apenas o de descrever as 

estruturas do discurso, mas de explicar como elas “produzem, confirmam, legitimam, 

reproduzem ou desafiam as relações de poder e de dominação na sociedade”. Assim, 

para quem se propõe a analisar discursos, é necessário estar atendo às formas de 

poder representadas, reproduzidas e compartilhadas através deles, pois os discursos 

não possuem apenas uma essência comunicativa, mas são constituídos 

ideologicamente, materializando sentidos. Althusser, em Aparelhos Ideológicos do 

Estado (1983, p. 71), afirma que as instituições, como aparelhos ideológicos/ 

repressivos do Estado, estão a serviço de seus interesses, sendo, assim, lugares 

primordiais onde ocorrem as lutas de classes. A produção desses discursos 
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institucionalizados é constituída objetivando a manutenção das relações de 

dominação estabelecidas socialmente.   

Foucault afirma, em A Ordem do Discurso (2013b, p. 66), que a Análise do 

Discurso “não desvenda a universalidade de um sentido; ela mostra a luz do dia o jogo 

da rarefação imposta, com um poder fundamental da afirmação (...) e não 

generosidade contínua do sentido, e não monarquia do significante”. Assim, esse 

campo de estudo não deseja apontar os sentidos de determinado discurso, 

simplesmente, mas analisar o jogo de poder intrínsecos aos mesmos. Dessa forma, 

não explica o enunciado com o fim em si mesmo, mas está atento às condições em 

que determinado discurso foi produzido, que ideologias o sustentam, que “verdades” 

ele deseja constituir e/ou conservar.  

Para Foucault (2013b, p. 10), o discurso “não é simplesmente aquilo que 

manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo (...) o poder 

do qual nos queremos apoderar”. Assim, segundo esse estudioso, os discursos não 

apenas representam a cobiça do homem em querer dominar o Outro, mas se torna o 

próprio objeto de desejo, o meio através do qual ele garante sua dominação. Tendo a 

palavra o poder de constituir e dar significado aos sistemas sociais, ela torna-se a 

ferramenta primordial para a manutenção desse sistema. O discurso constitui as 

sociedades, dando significação a todos os aspectos políticos, econômicos, históricos, 

culturais, entre outros. Através do discurso, determina-se o que é falso e o que é 

verdadeiro, o que é e o que não é permitido.  Desse modo, as sociedades são 

formadas pelo que é determinado discursivamente, pois a palavra tem o poder de 

constituir, de dar significação às formas de as sociedades se organizarem.   

Segundo Foucault (2013a, p. 54), o objeto do discurso é constituído a partir de 

um feixe complexo de relações que são “(...) estabelecidas entre instituições, 

processos econômicos e sociais, forma de comportamentos, sistemas de normas, 

técnicas, tipos de classificação, modos de caracterização”. Entretanto, afirma que 

essas relações não fazem parte da constituição interna do discurso, mas o colocam 

em um campo de exterioridade:   

 
Elas não definem a constituição interna do objeto, mas o que lhe 
permite aparecer, justapor-se a outros objetos, situar-se em relação a 
eles, definir sua diferença, sua irredutibilidade e, eventualmente, sua 
heterogeneidade; enfim, ser colocado em um campo da exterioridade. 
(FOUCAULT, 2013a, p. 54) 
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Assim, a constituição dos discursos está relacionada às relações estabelecidas 

em vários campos da vida social. Pois o sujeito é um ser social e sua forma de pensar 

e de se posicionar diante desse mundo constitui-se nas relações com os outros em 

sociedade. E as sociedades são organizadas através de instituições estruturadas 

ideologicamente através de seus discursos. Dessa forma, nos discursos, 

materializam-se as ideologias que estruturam essas instituições, dando significação e 

sustentação a elas, pois as ideologias não são ideias, mas práticas. Os discursos não 

são apenas um produto linguístico, mas constituídos socialmente, são formados a 

partir desse “feixe complexo de relações”. A análise dos discursos deve buscar 

demonstrar essas relações, ultrapassando uma perspectiva voltada exclusivamente 

para o enunciado como um produto acabado, cuja significação encontrar-se-ia 

dissociada da sociedade em que foi produzido.  

No presente estudo, busca-se considerar a relação dos discursos que 

compõem o corpus de análise com o contexto social em que foram produzidos, pois 

como o próprio Foucault afirma, os discursos constituem as realidades de que tratam.  

Pêcheux (2014, p. 146) afirma que “o sentido de uma palavra, de uma 

expressão, de uma proposição etc., não existe ‘em si mesmo’ (...) mas ao contrário, é 

determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio 

histórico”. Assim, os discursos não estão presos apenas à linguagem em si, mas são 

produzidos a partir das posições ideológicas de quem enuncia, que por sua vez estão 

intercambiados aos processos sócio históricos, às condições de produção.  

Pêcheux (2012, p. 122) afirma que “as palavras podem mudar de sentido de 

acordo com as posições sustentadas por aqueles que as empregam”. Assim, 

conforme mudam as condições de produção, as posições do sujeito, mudam também 

os discursos.  

Para Pêcheux (2014, p. 147), formação discursiva é “aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. 

Assim, para esse teórico, os discursos não se originam no sujeito, mas nas formações 

ideológicas que o interpelam.   

Eni Orlandi, em Discurso Fundador (1993), demonstra a relação de 

determinados discursos com a constituição da identidade de um povo. Ela afirma que 

existem discursos que funcionam como referência no imaginário das pessoas, 
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estando relacionados à formação de sua identidade. Ela trabalha com a nomenclatura 

de “discurso fundador”.  

  

(...) em relação à história de um país, os discursos fundadores são 
discursos que funcionam como referência básica no imaginário 
constitutivo desse país. E a nossa tarefa é então mostrar como é que 
eles se estabilizam como referência na construção da memória 
nacional. (ORLANDI, 1993, p. 7) 

 

Considerando essa perspectiva de Eni Orlandi sobre discursos fundadores de 

uma identidade nacional, buscar-se-á investigar a relação dos discursos em análise 

com a constituição de identidade(s) para o Estado de Rondônia e para o rondoniense. 

Sem esquecer, é claro, que a autora explica que esse conceito não é tratado como 

algo definido, mas como uma categoria a ser delimitada pelo analista de discurso, 

afirmando que as ideias não têm lugar absoluto e os significados não têm uma origem.  

Orlandi (1993) afirma ainda que são: 

 

(...) enunciados, como os dos discursos fundadores, aqueles que vão 
nos inventando um passado inequívoco e empurrando um futuro pela 
frente e que nos dão a sensação de estarmos dentro de uma história 
de um mundo conhecido (...) (ORLANDI, 1993, p. 12) 

 

Orlandi (1993, p. 12), citando Serrani, afirma que os discursos fundadores são 

“enunciados que ecoam (...) e reverberam efeitos de nossa história em nosso dia-a-

dia, em nossa reconstrução cotidiana de nossos laços sociais, em nossa identidade 

histórica”.  

Essa ilusão de “estar dentro da história de um mundo conhecido”, de que fala 

Orlandi, pode ser promovida pela reverberação de textos históricos, oficiais, como de 

outros pertencentes a diferentes gêneros discursivos. A questão aqui levantada é o 

poder que eles adquirem ao ressoar nas sociedades até se tornarem expressão de 

uma verdade, até constituírem o imaginário de determinada sociedade. O problema é 

que muitos discursos oficiais elegem sua perspectiva como uma verdade 

inquestionável, imprimindo uma realidade conforme seus interesses. Márcio Souza 

(2009) afirma que a história dessa região onde está localizado o estado de Rondônia 

é fragmentária e que vem marcando a forma de ler os fenômenos sociais: 

 

Até agora é uma história contada, de forma fragmentária, por gente da 
metrópole, por cientistas da América do Norte e da Europa, por 
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professores oriundos das universidades nacionais, marcando para 
sempre a forma de ler os fenômenos sociais da região. (SOUZA, 2009, 
p. 19) 

 

Institucionalizar discursos fragmentários é uma forma de silenciar outras vozes 

que também participaram da construção da história dessa região. Afinal, a história de 

um povo não possui apenas um lado, mas pode ser contada a partir de diferentes 

perspectivas, pois o olhar que cada um lança sobre os acontecimentos depende da 

posição que ocupa. Assim, institucionalizar discursos tendenciosos como verdades 

inquestionáveis é uma forma de silenciar outras vozes, de fragmentar a história.  

De acordo com Orlandi (1993), muitos discursos podem ser definidos como 

discursos fundadores, pois apresentam o poder de repercutir, ao longo dos anos, em 

novos discursos, fazendo-se ressoar continuamente. Orlandi (1995) fazendo 

referência às inter-relações entre os discursos afirma que: 

 

(...) o texto, visto na perspectiva do discurso, não é uma unidade 
fechada (...) pois ele tem relação com outros textos (existentes, 
possíveis ou imaginários), com suas condições de produção (os 
sujeitos e a situação), com o que chamamos sua exterioridade 
constitutiva (o interdiscurso: a memória do dizer). (ORLANDI, 1995, p. 
112) 

 

E essa relação contribui para a reverberação de determinados discursos, 

perspectivas, ideologias.  

 Para Stuart Hall (2014b), as identidades são constituídas estrategicamente a 

partir das posições sujeitos. Essas posições são determinadas dentro dos discursos 

através das formações ideológicas/ discursivas. Hall (2014b) afirma 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. (HALL, 2014b, p. 109) 
 

 Hall afirma que as identidades nunca são singulares, mas fragmentadas, 

“multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se 

cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, 

estando constantemente em processo de mudança e transformação” (HALL, 2014b, 

p. 108). 
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A partir dessas contribuições teóricas, buscar-se-á observar como vem 

ressoando através de diferentes discursos a constituição de uma identidade 

estereotipada para o rondoniense, como vem sendo alimentada uma visão 

estigmatizada para o estado de Rondônia através de diferentes discursos que podem 

ser identificados como “discursos fundadores”.  

Neide Gondim, em A Invenção da Amazônia (1994), aborda como os relatos 

dos primeiros viajantes foram “inventando” a Amazônia discursivamente. Essa autora 

afirma que a Amazônia não foi descoberta, mas fabricada:    

 

Contrariamente ao que se possa supor, a Amazônia não foi 
descoberta, sequer foi construída; na realidade, a invenção da 
Amazônia se dá a partir da construção da Índia, fabricada pela 
historiografia greco-romana, pelo relato dos peregrinos, missionários, 
viajantes e comerciantes. (GONDIM, 1994, p. 9) 

 

 Laura Souza (1986) citando Todorov (1982) e Roux (1961) afirma que o 

imaginário europeu constituiu a América a partir da relação entre o velho e o novo: 

 

A descoberta da América talvez tenha sido o feito mais espantoso da 
história dos homens: abria as portas de um novo tempo, diferente de 
todos os outros (...) Entretanto, o achado não foi, de imediato, 
apreendido na sua novidade (...) Todo o universo imaginário acoplava-
se ao novo fato, sendo, simultaneamente, fecundado por ele: os olhos 
europeus procuravam a confirmação do que já sabiam (...) Apesar de 
específico – colonial – o novo mundo devia muito aos elementos do 
imaginário europeu, sob cujo signo se constituiu. Colombo vira a Índia 
na América (...) (SOUZA, 1986, p. 21-22) 

 

Sonia Sampaio (2010) afirma que a Amazônia sempre foi alvo de muitos 

olhares e que o fascínio exercido por ela se dá através de discursos constituídos sobre 

essa região, relacionando o real à invenção:  

 

A atração reside também em tudo que se diz e disse sobre a 
Amazônia, e quase tudo que se disse sobre ela relaciona o real à 
invenção. Os olhares normalmente são de fora para dentro, ou seja, é 
o de quem chega, é o olhar do estrangeiro cultural que mescla o que 
vê, o que existe, com o que imagina ter visto e existido, dado o 
contexto que encontram: a grandiosa floresta, a imensidão das águas 
e um imaginário permeado de histórias e imagens exóticas. 
(SAMPAIO, 2010, p. 1) 
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Rondônia faz parte da região amazônica e, portanto, também vem sendo 

“inventada” através dos discursos constituídos ao longo de sua trajetória. Discursos 

que ora caminham pelo exotismo cultivado desde os primeiros relatos sobre o “Novo 

Mundo” e ora caminham por representações preconceituosas que inferiorizam a 

imagem desse estado. Ambas perspectivas constituem e alimentam um imaginário 

sobre essa região. Imaginário que passa a direcionar o olhar sobre esse estado e seus 

moradores, criando novas “realidades”, pois passa-se a tomar suas representações 

como referência. Assim, o “imaginário constituído” pode definir como os sujeitos serão 

vistos, determinando também suas relações na sociedade.  

Althusser (1983, p 77) explica que a ideologia representa a relação imaginária 

dos indivíduos com as suas condições reais de existência. Afirma ainda que:  

 

(...) não são as condições de existência reais, o seu mundo real, que 
“os homens” “se representam” na ideologia, mas é a relação dos 
homens com estas condições de existência que lhes é representada 
na ideologia. É esta relação que está no centro de toda a 
representação ideológica, portanto imaginária, do mundo real. 
(ALTHUSSER, 1983, p.81) 

 

Brandão (2002), citando Althusser (1974), afirma que esse teórico “acentua o 

caráter imaginário, o aspecto, por assim dizer, ‘produtivo’ da ideologia, pois o homem 

produz, cria formas simbólicas de representação da sua relação com a realidade 

concreta”.  

Pêcheux (1997) afirma:  

 

(...) o que funciona nos processos discursivos é uma série de 

formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem 

cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem do seu próprio 

lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos mecanismos 

de qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as 

relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições 

(representações dessas situações). (PÊCHEUX, 1997, p. 82) 

 

Assim, as formações imaginárias determinam o lugar ocupado por cada sujeito, 

ou o lugar que se acredita ocupar, nos processos discursivos. Discursos colonialistas 

são constituídos a partir de lugares/polos distintivos entre aqueles que se posicionam 

como colonizadores e atribuem ao Outro o lugar do colonizado. Aquele que busca 

representar/constituir o colonizado sempre em um patamar de inferioridade.  
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Moema Augel (2007, p. 126), citando Michael Hardt (2003), afirma que:  

 

O sujeito colonizado, (...) é concebido no imaginário metropolitano 
como o “Outro” e, como tal, é alijado tanto quanto possível dos 
princípios que definem os valores da civilização europeia. O 
colonialismo (...) desprezava e negava a identidade do colonizado (...) 
Os valores locais, autóctones (...) eram considerados inferiores e eram 
mesmo proibidos e combatidos (...) o sistema colonial determinava 
que as identidades fossem demarcadas com uma nítida separação a 
partir das fronteiras entre a metrópole e a colônia, entre o colonizador 
e o colonizado.  

 

Assim, o colonialismo constitui um imaginário sobre o colonizado a partir da 

demarcação de fronteiras discriminatórias e do desprezo/ negação de sua identidade. 

O colonizado é constituído a partir de uma posição desprestigiada, inferiorizada, que 

é construída para justificar seu alijamento na sociedade.   

Edward Said (2007, p. 29), refletindo sobre a constituição do Oriente no 

discurso colonial, denominando como “Orientalismo”, afirma que “a cultura europeia 

foi capaz de manejar – e até produzir – o Oriente política, sociológica, militar, 

ideológica, científica e imaginativamente”.  

Assim, para Said (2007), o Orientalismo não é apenas uma representação do 

Oriente, mas uma forma de criação, de constituição de sua realidade.  

Esse é um dos pontos também destacados no presente estudo, pois acredita-

se que por meio de discursos estereotipados sobre Rondônia e sobre o rondoniense 

vem sendo constituído um imaginário estereotipado para ambos a partir de uma 

perspectiva discriminatória. Assim, da mesma forma como o Oriente foi sendo 

constituído pelo Ocidente, Rondônia vem sendo constituída discursivamente através 

de discursos colonialistas. 

Homi Bhabha, em O Local da Cultura (2013, p. 124), também acredita que o 

discurso tem o poder de constituir os sujeitos, ao afirmar que “o discurso colonial 

produz o colonizado como uma realidade social que é ao mesmo tempo um ‘outro’ e 

ainda assim inteiramente apreensível e visível”.  

Said (2007, p. 30) destaca é que “a cultura europeia ganhou força e identidade 

ao se contrastar com o Oriente”.  

 

Assim, tanto quanto o próprio Ocidente, o Oriente é uma ideia que tem 
uma história e uma tradição de pensamento, um imaginário e um 
vocabulário que lhe deram realidade e presença no e para o Ocidente. 
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As duas entidades geográficas, portanto, sustentam e, em certa 
medida, refletem uma à outra. (SAID, 2007, p. 31) 

 

Homi Bhabha (2013) explica que essa relação de ambivalência é que dá vigor 

ao estereótipo. Por isso, o discurso colonial se embasa em polos distintivos, pois, por 

meio da estereotipação do colonizado em oposição ao colonizador, são definidos os 

contornos de cada polo.  

 

(...) é a força da ambivalência que dá ao estereótipo colonial sua 
validade: ela garante sua repetibilidade em conjunturas históricas e 
discursivas mutantes; embasa suas estratégias de individuação e 
marginalização; produz aquele efeito de verdade probabilística e 
predictabilidade que, para o estereótipo, deve sempre estar em 
excesso do que pode ser provado empiricamente ou explicado 
logicamente. (BHABHA, 2013, p. 118) 

 

Os discursos que alimentam uma perspectiva de inferioridade sobre o 

colonizado são usados estrategicamente para exaltar também os feitos do 

colonizador, pois, ao mesmo tempo em que se aponta os “defeitos” do colonizado, 

apresenta-se a figura do colonizador como aquele que é oposto a tudo aquilo que 

representa o colonizado. Assim, as identidades, no discurso colonial, são constituídas 

a partir desses polos distintivos. E essa polarização deve ser questionada, pois não 

se pode aceitar as imposições identitárias do discurso colonial como uma verdade 

absoluta. 

Bhabha (2013) discorda de teorias que explicam a constituição das identidades 

de forma compartimentada. Para ele não há uma identidade unívoca e fixa, e sim em 

processo de construção.  Ele argumenta que as identidades são constituídas nas 

relações sociais, na articulação das diferenças. Assim, apresenta o conceito de 

identidade intervalar, que já não é formada nos polos distintivos, mas em um espaço 

culturalmente híbrido, definido como “terceiro lugar”. Nesse espaço onde se 

entrecruzam as fronteiras, ocorrem as negociações entre os sujeitos. Estes já não são 

singulares em si mesmos, mas apresentam-se como “duplos”, pois se constituem na 

articulação de elementos aparentemente antagônicos.  

 

O afastamento das singularidades de “classe” ou “gênero” como 

categorias conceituais e organizacionais básicas resultou em uma 

consciência das posições do sujeito – de raça, gênero, geração, local 

institucional, localidade geopolítica, orientação sexual – que habitam 
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qualquer pretensão à identidade no mundo moderno. O que é 

teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 

passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 

focalizar aqueles momentos ou processo que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o 

terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou 

coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 

inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 

ideia de sociedade. (BHABHA, 2013, p. 20) 

 

Nair Amaral (2012, p. 103) afirma que o estado de Rondônia é um imenso 

caldeirão cultural formado por características aparentemente opostas, mas que fazem 

o povo desse estado ser, ao mesmo tempo, diferente e singular: “Hoje, sabemos que 

Rondônia é o resultado da fervura do “caldeirão” agitado que foi a sua colonização e 

ocupação. Aqui há a fusão e a metamorfose, a união e a separação, o híbrido e o 

sincrético que faz esse povo diferente e singular”. 

Rondônia constitui-se, desse modo, pelo entrecruzamento de fronteiras, 

constituindo novos ‘espaços intervalares’ (BHABHA, 2013), marcados, 

simultaneamente, pela pluralidade e singularidade. Rondônia está, assim, em 

constante ebulição e formação.  

Bhabha (2013) explica que não se pode viver em meio à diversidade 

acreditando ser possível manter limites instransponíveis. Por isso, esse autor 

apresenta o conceito de um “espaço intervalar” em que as fronteiras se entrecruzam. 

Esse autor demonstra que é nesse entrecruzamento fronteiriço que se formam novas 

identidades, em que ocorrem as negociações/relações sociais.  

Essa proposta de Bhabha vai de encontro ao que propõe o discurso 

colonialista, pois este se pauta na diferenciação, na distinção entre polos binários. O 

discurso colonial busca manter as fronteiras através de seus discursos, alimentando 

uma falsa ideia de fixidez entre o Eu e o Outro.  

Querer delimitar/manter fronteiras sociais é uma característica do discurso 

colonial, pois é a partir da distinção de polos distintivos que ele constitui sua alteridade. 

Para a delimitação desses limites, o discurso colonial se pauta na fixidez de papeis, 

na construção e manutenção de estereótipos.  

Bhabha (2013, p. 117) destaca que o estereótipo é a principal estratégia do 

discurso colonial, oscilando entre o conhecido e o repetido: “Do mesmo modo, o 

estereótipo, que é sua principal estratégia discursiva, é uma forma de conhecimento 
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e identificação que vacila entre o que está sempre “no lugar”, já conhecido, e algo que 

deve ser ansiosamente repetido”.  

Assim, o discurso colonial utiliza-se de estereótipos para constituir uma forma 

de “conhecimento” e identificação. Que ao mesmo tempo em que se apresenta como 

algo conhecido, busca na contínua repetição a manutenção de suas construções. 

Hall (2014a, p. 30) afirma que “as identidades nacionais não são coisas com as 

quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

representação”.  

Dessa forma, observa-se que a identidade do colonizado é constituída 

discursivamente e estrategicamente através de estereótipos. Assim, torna-se 

importante combater esse tipo de discurso, pois constrói estereótipos sobre o Outro, 

fortalecendo concepções discriminatórias.  

Refletindo-se sobre os discursos voltados para Rondônia/rondoniense, 

acredita-se que muitos deles estão também forjando uma identidade para esse estado 

e seus moradores, pautada em visões estereotipadas que caminham ora pelo 

exotismo e ora pelo preconceito. Rondônia, assim, vem sendo constituída 

discursivamente ao longo de sua história.  

Na próxima seção, a partir dos pressupostos teóricos-metodológicos 

apresentados, serão analisados diferentes discursos que circulam em nossa 

sociedade sobre o estado de Rondônia e sobre o rondoniense.  
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SEÇÃO III 

 

 

PREPARANDO A ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Para Foucault (2013, p. 34), o discurso é sempre um acontecimento que nem 

a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente. E, como acontecimentos, são 

únicos, permeados por dispersões e regularidades (Foucault, 2012).  

O corpus do presente estudo compreende discursos oficiais, veiculados na 

mídia e alguns coletados em entrevistas realizadas com rondonienses e migrantes. 

São discursos constituídos por pessoas distintas e veiculados em diferentes meios de 

comunicação. Estão aparentemente dispersos, mas analisando-os, observa-se que 

eles também apresentam regularidades, pois se voltam para o mesmo objeto - 

Rondônia/rondonienses.  

Nas análises, foram observados dois enfoques discursivos: o primeiro, voltado 

para construção de uma Rondônia exótica, destacando-se suas belezas naturais; o 

segundo, direcionado ao rondoniense, representado a partir de construções 

estereotípicas e discriminatórias. Observa-se, nessas duas abordagens, a construção 

de duas Rondônias distintas. A primeira, paradisíaca, alimenta um imaginário edênico, 

através da exaltação de seus recursos naturais. A segunda, infernista, pois 

“demoniza” o homem nativo, através de constituição e cristalização de estereótipos e 

preconceitos. Rondônia, assim, é constituída ora como o céu e ora como o inferno.  

Ambas perspectivas começaram a se delinear “lá atrás”, no início das grandes 

navegações, nos registros dos primeiros viajantes. O “novo mundo” foi ganhando 

contornos edênicos, cuja exuberância foi descrita em vários relatos da época e que 

ressoam até os dias atuais. Nesses mesmos registros, foi também se traçando um 

perfil monstruoso para os nativos das terras recém descobertas, aproximando-os de 

figuras horrendas, cujos costumes, rituais, eram “demonizados” pelo europeu. O 

homem autóctone recebeu muitas denominações: “Canibais, pagãos, selvagens, 

entre outros”, afastando-os cada vez mais de uma perspectiva humanizada. Foram 

tratados como animais, recebendo atributos condizentes com essa condição imposta.  

Com o passar dos séculos, esse olhar infernista foi perdurando, voltando-se para 

todos aqueles que passaram a ser reconhecidos como “nativos” dessa região. 
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Atualmente, esses discursos se voltam para o rondoniense, mantendo viva essa 

perspectiva. 

Laura Souza (1986) afirma que a Europa constituiu discursos polarizados sobre 

América, através de representações voltadas para o Céu e para o Inferno, pois as 

terras foram edenizadas e os homens demonizados:  

 

No tocante à natureza, a ideia de prolongamento da Europa – e 
portanto lugar de concretização dos mitos de um Paraíso Terrestre – 
tendeu a triunfar: quase sempre, edenizou-se a natureza. Mas no que 
disse respeito à humanidade diversa, pintada de negro pelo escravo 
africano e de amarelo pelo indígena, venceu a diferença: infernalizou-
se o mundo dos homens em proporções jamais sonhadas por toda a 
teratologia europeia. (SOUZA, 1986, p. 32) 

 

Sonia Sampaio (2010, p. 1), discorrendo sobre a invenção da Amazônia, 

reconhece a existências dessas duas visões sobre essa região, ao afirmar que “O 

princípio da invenção é mais atraente por rechear esse universo com as supostas 

maravilhas e monstruosidades que ora estão contidas na visão edênica e ora na 

vertente infernista.” 

Outros autores também reconhecem a existência desses dois olhares sobre a 

região amazônica.  

Januário Amaral, em Mata Virgem: Terra Prostituta (2004), sobre mitos 

constituídos sobre essa região, afirma que eles  contribuíram para a propagação de 

representações que variam entre a ideia de inferno e de paraíso: 

 

(...) diferentes mitos, utilizados em conjunto ou isoladamente, foram 
disseminados e incorporados à representação popular, gerando 
imagens-sínteses que variam do “inferno verde” ao paraíso perdido”. 
Eles foram construídos para explicar a Amazônia e descontruídos 
cada vez que a complexidade da região mostrou-se maior que o seu 
poder explicativo. (AMARAL, 2004, p. 12) 

 

Valdir Souza, em Rondônia, uma memória em disputa (2011), afirma que: 

 

No período colonial, a região Amazônica era vista como Jardim do 
Éden (BUARQUE, 2000), mas, a partir dos anos 10 do século XX com 
a crise da borracha e sua consequente penúria, essa imagem sofreu 
uma transmutação. No início do século passado, Euclides da Cunha 
munido do determinismo geográfico corroborou a imagem de Inferno 
Verde (CUNHA, 2008) consubstanciada na exaltação à grandiosidade 
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da natureza de um lado, e a insuficiência humana, de outro. (SOUZA, 
2011, p. 72-73) 

 

Analisando-se essas duas abordagens sobre a região Amazônica, edênica e 

infernista, observa-se que apresentam uma perspectiva colonialista, pois demonstram 

o desejo em querer determinar como Rondônia deve ser vista, identificada. Esses 

discursos podem ser classificados como discursos coloniais, pois se pautam na fixidez 

de papéis distintivos, na constituição de estereótipos. Por trás desses discursos, 

sempre há uma relação de poder, pautada mais em diferenças sociais, políticas e 

econômicas do que propriamente culturais.  

 

3.1  A CONSTITUIÇÃO DE UMA IDENTIDADE EXÓTICA PARA RONDÔNIA 

 

Ao longo dos séculos, vem sendo forjada e alimentada, discursivamente, uma 

identidade exótica/paradisíaca para o Brasil.  Desde seus primeiros registros 

históricos, são observados discursos que se voltam para uma natureza exótica e 

exuberante, relacionando essa terra a uma ideia de paraíso perdido. Atualmente, a 

maior parte dessas representações estão voltadas para a região norte desse país, 

devido a essa região englobar grande parte da Floresta Amazônica.  

Com o decorrer dos séculos, as paisagens naturais desse país sofreram 

mudanças drasticamente, apresentando menor intensidade na região Norte. 

Atualmente, essa região ainda conserva extensas áreas de floresta, possuindo a 

maior parte da Floresta Amazônica. O Estado de Rondônia, por estar localizado nessa 

região, apresenta representações ligadas a esse contexto natural. Dessa forma, uma 

das identidades constituídas sobre esse Estado encontra-se ligada intrinsecamente a 

esse cenário natural, à cobiçada floresta Amazônica. Atualmente, essa perspectiva 

está bem representada através do adjetivo “amazônico” que possibilita a criação de 

novos referentes, como: homem amazônico, cultura amazônica, culinária amazônica, 

entre outros.  

Considerando-se a constituição dessa identidade “amazônica”, propõem-se 

analisar alguns discursos produzidos em períodos distintos, mas que se voltam para 

esse olhar paradisíaco, considerando-os como parte de uma mesma rede dialógica/ 

ideológica. Busca-se compreender como vem sendo moldada essa identidade exótica 

para Rondônia ao longo dos anos, considerando como pontos iniciais os primeiros 
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relatos sobre o “novo mundo”. A carta de Pero Vaz de Caminha é um exemplo desses 

primeiros registros e demonstra um olhar de espanto e admiração diante do 

desconhecido. Nessa carta são destacadas as belezas das terras “recém 

descobertas”, dando-se início à constituição de uma identidade paradisíaca para esse 

novo continente.   

 

Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul 

vimos até à outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto 

houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e 

cinco léguas por costa. Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, 

grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra por cima 

toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é toda 

praia parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista 

do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver 

senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até 

agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa 

alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de 

muito bons ares, assim frios e temperados como os de Entre Douro e 

Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. 

Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, 

querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que 

tem. (Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manoel, datada em 1 

de maio de 1500) 

 

Assim, já nesse registro histórico, destacou-se a extensão da terra, seus 

arvoredos, seus ares/clima, suas águas e fertilidade. Nesse trecho, afirma-se que 

essa terra é muito formosa, graciosa e propícia ao cultivo agrícola, pois “dar-se-á nela 

tudo”. Fica claro também o interesse em explorar seus recursos, principalmente, 

quando Caminha afirma que ainda não sabe se há ouro, prata ou outro metal. Assim, 

nessa carta, observa-se os primeiros traços dessa relação entre nosso país e seu 

contexto natural. Dá-se início ao que Neide Gondim (1994) define como invenção da 

Amazônia, afirmando que nada foi descoberto, mas inventado discursivamente.  

Laura Souza (1986) afirma que na Europa passava-se a “conhecer” o “novo 

mundo” a partir dos relatos dos primeiros viajantes: 

 

Numa época em que ouvir valia mais do que ver, os olhos enxergavam 
primeiro o que se ouvia dizer; tudo quanto se via era filtrado pelos 
relatos de viagens fantásticas, de terras longínquas, de homens 
monstruosos que habitavam os confins do mundo conhecido. 
(SOUZA, 1986, p. 21)  
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Assim, esses relatos foram os olhos da Europa, constituindo um imaginário 

sobre a América. “Desde cedo, portanto, as narrativas de viagens aliavam fantasia e 

realidade, tornando fluidas as fronteiras entre real e imaginário” (SOUZA, 1986, p. 24) 

J. de Léry, ao descrever sua viagem ao Brasil, no século XVI, chama esse país 

de Índia Ocidental demonstrando o olhar orientalista sobre esse “novo mundo”. 

Observa-se uma visão paradisíaca de Léry quando descreve, por exemplo, os 

tupinambás, afirmando que os mesmos pareciam ter achado uma fonte da juventude 

nessas terras. E, ao falar sobre as espécies da região, agradecendo a Deus a 

oportunidade de ter podido ver as riquezas que embelezam o Brasil:  

 

Tivemos desde então vento de oeste que nos foi propício e 

permaneceu tão constante que a 26 de fevereiro de 1557, pelas oito 

horas da manhã, avistamos a índia Ocidental ou terra do Brasil, quarta 

parte do mundo (...) Direi, inicialmente, a fim de proceder com ordem, 

que os selvagens do Brasil, habitantes da América, chamados 

Tupinambás, entre os quais residi durante quase um ano e com os 

quais tratei familiarmente, não são maiores nem mais gordos do que 

os europeus; são, porém mais fortes, mais robustos, mais 

entroncados, mais bem dispostos e menos sujeitos a moléstias, 

havendo entre eles muito poucos coxos, disformes, aleijados ou 

doentios. Apesar de chegarem muitos a 120 anos, 153 (sabem contar 

a idade pela lunação) poucos são os que na velhice têm os cabelos 

brancos ou grisalhos, o que demonstra não só o bom clima da terra, 

sem geadas nem frios excessivos que perturbem o verdejar 

permanente dos campos e da vegetação, mas ainda que pouco se 

preocupam com as coisas deste mundo. (...)E parece que haurem 

todos eles na fonte da Juventude. (...) Eis tudo o que pude observar 

acerca das árvores, plantas e frutas do Brasil durante um ano quase 

de estada. Não existem na América quadrúpedes, aves, peixes ou 

outros animais completamente idênticos aos da Europa; não vi 

tampouco árvores, ervas ou frutas que não divergissem das nossas, à 

exceção da beldroega, do manjericão e do feto que vive em vários 

lugares, como pude observar nas excursões que fiz pelas matas e 

campos do país. Por isso, quando a imagem desse novo mundo, que 

Deus me permitiu ver, se apresenta a meus olhos, quando revejo 

assim a bondade do ar, a abundância de animais, a variedade de aves, 

a formosura das árvores e das plantas, a excelência das frutas e em 

geral as riquezas que embelezam essa terra do Brasil, logo me acode 

a exclamação do profeta no salmo 104 (...) (LÉRY, p. 60, 1961)  
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Nesse discurso, Léry destaca que os Tupinambás parecem ter encontrado a 

fonte da juventude, pois viviam mais de cem anos e apresentavam uma aparência 

jovial apesar da idade. Fazendo-se menção a essa lenda antiga, ligada à eterna 

juventude e à imortalidade, relaciona-se essa terra ao místico, ao desconhecido, ao 

fantástico. Léry destaca também o bom clima dessa região, afirmando que os campos 

estão sempre verdes, pois não há geadas ou frios excessivos. Menciona “(...) a 

bondade do ar, a abundância de animais, a variedade de aves, a formosura das 

árvores e das plantas, a excelência das frutas e em geral as riquezas que embelezam 

essa terra do Brasil”. Edeniza essa região, ao relacionar essa terra às maravilhas 

feitas por Deus, quando cita o Salmo 104, aproximando o “novo mundo” da “terra 

prometida”, do paraíso terrestre.   

Nesses discursos, observa-se a exaltação da natureza, de suas belezas e de 

seus recursos. Fala-se sobre os tupinambás, mas apenas para destacar o quanto o 

novo continente é bom, propício a uma longevidade. Assim, afirma que os tupinambás 

parecem consumir a água de uma fonte da juventude. Outra questão que deve ser 

observada, é que não se destacam os indígenas como possuidores dessa terra, mas 

como parte da paisagem, denominados como “Selvagens do Brasil”, distanciados, 

assim, de uma representação mais humanizada. Há, dessa forma, o apagamento do 

homem nativo, diante desse cenário natural, pois este é apresentado como mais um 

elemento exótico dessa terra, sendo representado, assim, a partir de uma perspectiva 

estigmatizada.  

Observa-se, em ambos os relatos, que as belezas se encontram apenas no 

cenário natural e não nos povos nativos. Estes últimos são representados como 

estranhos, diferentes, incompreensíveis, selvagens.  

Analisando-se os discursos da Carta de Caminha e a de Léry, observa-se que 

esses primeiros relatos dão início à constituição de duas perspectivas sobre esse novo 

continente, uma voltada para a exaltação da natureza e outra para o apagamento do 

homem nativo. Essas perspectivas são bem atuais, pois foram se repercutindo ao 

longo dos anos, fazendo-se presentes em novos discursos. Contribuíram, também, 

para a constituição de estereótipos que ao longo dos séculos foram ressoando em 

diferentes discursos até se cristalizarem como expressão de uma verdade.  

Esses primeiros relatos foram permeados pela admiração, pelo fantástico, 

diante de uma nova terra. Serviram de base para a constituição de uma identidade 

exótica para o Brasil, apresentando, na atualidade, maior representatividade em 
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relação aos estados que compõem a região Norte desse país, onde se encontra o 

Estado de Rondônia.   

Laura Souza (1986, p. 21), ao discorrer sobre a descoberta da América, explica 

como os relatos dos viajantes serviram de base para a constituição de um imaginário 

sobre o “novo mundo”.  

Márcio Souza (2009) destaca que os relatos pessoais dos viajantes, permeados 

pelo fantástico e pelo maravilhoso, serviram de base para orientação e conhecimento 

sobre esse novo mundo:  

 

É durante a fase da conquista e da penetração que o relato pessoal e 
surpreso dos viajantes vai desempenhar na cultura o papel que a 
economia da coleta e pesquisa da selva representou para economia 
da conquista. Foram esses relatos que serviram, posteriormente, em 
grande parte, para orientação, classificação e interpretação da região 
como literatura e ciência; foram eles, perscrutadores do fantástico e 
do maravilhoso, que permitiram o conhecimento das coisas invisíveis, 
anunciando a futura expressão do enigma regional numa peculiar 
escritura. A Amazônia abria-se aos olhos do Ocidente com seus rios 
enormes dantes nunca vistos e a selva pela primeira vez deixando-se 
envolver. (...) As narrativas dos primeiros viajantes imitaram essa 
perplexidade e, como representação – quer fossem uma lição ou 
necessidade -, ofereciam ao mundo uma nova cosmogonia: 
dramaturgia de novas vidas ou espelho de novas possibilidades, tal 
era o espírito de todas elas, enunciando e formulando o direito de 
conquistar dos desbravadores europeus. (SOUZA, 2009, p. 87). 

 

Ao contrário do que se pensa, esse olhar colonialista permanece vivo na 

atualidade quando o mundo se volta para o Brasil, pois esse país ainda é 

representado, em âmbito internacional, a partir dessas perspectivas. Ora se observam 

representações do país como “paraíso tropical” para exaltar suas belezas naturais e 

ora como “terra de tupiniquins”, reproduzindo-se a ideia de esse país ser ainda uma 

“terra de selvagens”.   

Esse olhar colonialista também se repercute dentro do próprio país, quando se 

avalia os estados que compõem a região Norte do Brasil. Isso ocorre, porque essa 

região possui a maior parte da Amazônia Brasileira, sendo representada 

discursivamente como uma região exótica, rica, misteriosa. Dessa forma, observa-se 

que essas representações ressoam no decorrer da história, tornando-se referência na 

constituição de novos discursos.  Essa ressonância, a partir de Pêcheux (1997), 
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ocorre pois os discursos são atravessados pelo “já-ouvido/ já dito” que servem de base 

como um “pré-construído”:  

  

(...) as diversas formações resultam, elas mesmas, de processos 

discursivos anteriores (provenientes de outras condições de produção) 

(...) sempre atravessadas pelo ‘já ouvido’ e o ‘já dito’, através dos quais 

se constitui a substância das formações imaginárias e enunciadas. 

(PÊCHEUX, 1997, p. 85-86) 

 

Segundo Pêcheux (2014, p. 151), “o ‘pré-construído’ corresponde ao ‘sempre-

já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a 

forma de universalidade”.  

Os discursos analisados foram se repercutindo ao longo dos séculos, 

fortalecendo e cristalizando estereótipos. Na atualidade, essas perspectivas se 

refletem em novos discursos que fazem a manutenção dessas representações 

paradisíacas. São discursos variados como: poemas, narrativas, propagandas, entre 

outros.  Esse olhar é observado inclusive em discursos oficiais, como nos hinos de 

Rondônia e de Porto Velho. Assim, os relatos dos primeiros viajantes podem ser 

analisados a partir do conceito de “pré-construído” de Pêcheux (2014), como uma 

base ideológica que ressoa na constituição de novos discursos.  

 

3.1.1 A PERPECTIVA DO COLONIZADOR EM DISCURSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

 

O Hino de Rondônia e o Hino de Porto Velho são discursos oficiais, 

institucionalizados como representações nacionais desse estado e dessa capital. 

Optou-se por analisá-los, pois, teoricamente, um hino patriótico está intimamente 

relacionado à identidade de um povo, de um lugar; materializando sentidos sobre esse 

povo, sobre sua história, sobre quem ele é ou como ele é visto por outros grupos. 

Objetiva-se analisar como o estado de Rondônia é constituído/ identificado nesses 

discursos legitimados em nossa sociedade.  

 

Texto 1:   HINO DE RONDÔNIA 
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1  Quando nosso céu se faz moldura 
2  Para engalanar a natureza 
3  Nós, os bandeirantes de Rondônia, 
4  Nos orgulharmos de tanta beleza. 
 
5  Como sentinelas avançadas, 
6  Somos destemidos pioneiros 
7  Que nestas paragens do poente 
8  Gritam com força: somos Brasileiros! 
 
9   Nestas fronteiras, de nossa pátria, 
10 Rondônia trabalha febrilmente 
11 Nas oficinas e nas escolas 
12 A orquestração empolga toda gente; 
 
13 Braços e mentes forjam cantando 
14 A apoteose deste rincão 
15 Que com orgulho exaltaremos, 
16 Enquanto nos palpita o coração 
 
17 Azul, nosso céu é sempre azul  
18 Que Deus o mantenha sem rival, 
19 Cristalino muito puro 
20 E o conserve sempre assim. 
 
21 Aqui toda vida se engalana 
22 De belezas tropicais, 
23 Nossos lagos, nossos rios 
24 Nossas matas, tudo enfim... 

 

O Hino de Rondônia foi composto como poema por Joaquim Araújo Lima na 

década de 50. Após ser musicado por José de Melo Silva, foi oficializado como hino 

do estado de Rondônia na década de 80, no período em que essa região passou a 

Estado da Federação.  

Como outros discursos legitimados em nossa sociedade, o Hino de Rondônia 

retrata um olhar colonialista, pois constitui representações parciais sobre esse estado 

a partir da perspectiva do colonizador. São destacados seus próprios feitos e as 

belezas/ recursos naturais dessa região. Apresenta uma visão fragmentária sobre o 

passado desse estado, pois ignora outras vozes, como a dos indígenas e do 

rondoniense, que também constituem a história desse estado.   

Na 1ª estrofe e, posteriormente, na 5ª e 6ª estrofes, observa-se a presença do 

exotismo através da exaltação da natureza. São enaltecidos o céu, os lagos, os rios e 

as matas. Na sexta estrofe, para engrandecer tudo aquilo que é belo nessa região, 

afirma-se que “Aqui toda a vida se engalana/de belezas tropicais”, destacando-se que 

esse estado está em uma região de clima quente, apresentando, assim, uma natureza 
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exuberante. Esse culto à natureza é algo recorrente nos discursos da própria história 

da Amazônia e contribuem com o fortalecimento do imaginário já existente sobre essa 

região. No hino de Rondônia, essa visão paradisíaca está presente no louvor a uma 

natureza bela e incomparável. E junto a essa descrição paisagística aparece a figura 

do bandeirante/pioneiro, caracterizado como possuidor de toda essa beleza.  

A imagem construída é romântica e superficial, pois apresenta Rondônia como 

uma pintura a ser admirada. Não se faz referência aos primeiros habitantes e nem ao 

processo de colonização que foi responsável pela dizimação da maioria das tribos 

indígenas dessa região. Não são citados os desafios enfrentados pelos primeiros 

colonizadores diante da selva amazônica e nem é feita nenhuma referência aos 

nascidos nessa região. Assim, apresenta-se uma Rondônia de forma fragmentária, 

cuja importância restringe-se à sua beleza e seus recursos naturais.  

Analisando a história da região amazônica, Márcio Souza (2009) afirma que o 

período colonial compreendeu tempos de conflitos e de muito sangue derramado e 

que em meio a tudo isso a Amazônia foi inventada:  

 

(...) o mundo acabou em horror e um outro começou a ser construído 
em meio ao assombro. A Amazônia foi inventada nesse tempo, porque 
antes era a terra do verão constante, a terra em que se ia jovem e se 
voltava velho, a terra do sem-fim, o mundo primevo da selva tropical 
com suas sociedades tribais povoando densamente a várzea e 
espalhando-se pela terra firme. (SOUZA, 2009, p. 65) 

 

No hino de Rondônia, observa-se um discurso colonialista que retrata apenas 

o olhar e os interesses do colonizador que deseja apenas registrar a história dessa 

região a partir de sua perspectiva, apresentando Rondônia como uma fonte de beleza 

e de recursos naturais a serem explorados. Constitui-se, assim, uma Rondônia sem 

passado, como se antes da chegada do colonizador essa região estivesse silenciosa 

e vazia. Ora, o hino é uma representação de um povo e o apagamento de parte dessa 

história é uma forma de distorcer os fatos e construir uma verdade que representa um 

olhar unilateral. Márcio Souza (2009, p. 14), refletindo sobre a história da Amazônia, 

afirma que a mesma possui muitos protagonistas, não podendo ser interpretada a 

partir de um só ponto de vista.  

O hino de Rondônia apresenta uma verdade construída pelo colonizador. É a 

sua voz que ressoa nesse hino, através do uso da 1ª pessoa do plural. Esse “nós” ora 

é representado por comparação “como sentinelas avançadas”, ora por afirmação: 
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“somos destemidos pioneiros”, “nós, os bandeirantes de Rondônia”, “somos 

Brasileiros”. É a voz do colonizador, do bandeirante, do pioneiro que vem demonstrar 

seu domínio e louvor a seus próprios feitos, ao seu trabalho, às suas contribuições 

para o “desenvolvimento” do Estado de Rondônia.  

É um hino patriótico, mas não se faz referência ao rondoniense. A voz dele é 

ignorada, apagada. E esse apagamento se perpetua ao longo dos anos, pois o 

rondoniense, ao cantar o hino de seu estado, continua reproduzindo o discurso do 

colonizador, assumindo a identidade de um eterno bandeirante/pioneiro. Dessa 

maneira, a legitimação desse poema como hino do Estado de Rondônia é uma 

demonstração de poder do colonizador que mais uma vez deixa sua marca na história 

desse estado.  

Ao longo da História, muitos discursos foram constituídos objetivando a 

legitimação de posições ideológicas de pessoas e/ou grupos. Através dos discursos, 

buscou-se uma forma de alcançar, justificar e manter determinado poder. O hino 

analisado não é diferente, pois é um lugar onde se manifesta/materializa o poder do 

colonizador, cujo discurso foi institucionalizado como hino patriótico desse estado. 

Assim, é uma demonstração de poder do próprio colonizador que faz ressoar ao longo 

dos anos sua voz de forma oficializada. E esse hino não é um discurso solitário, mas 

faz parte de uma rede discursiva e ideológica na qual a própria historiografia da região 

Amazônica encontra-se inscrita. Assim, discurso e poder estão intimamente 

relacionados, como afirma o próprio Foucault (2013b, p.10).  

 

Texto 2:   HINO DE PORTO VELHO 

1  No Eldorado uma estrela brilha 
2  Em meio à natureza, imortal: 
3  Porto Velho, cidade e município, 
4  Orgulho da Amazônia ocidental, 
 
5  São os seus raios estradas perenes 
6  Onde transitam em várias direções 
7  O progresso do solo de Rondônia 
8  E o alento de outras regiões. 
 
9   Nascente ao calor das oficinas 
10 Do parque da Madeira-Mamoré 
11 Pela forja dos bravos pioneiros, 
12 Imbuídos de coragem e de fé. 
 
13 És a cabeça do estado vibrante: 
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14 És o instrumento que energia gera 
15 Para a faina dos novos operários, 
16 Os arquitetos de uma nova era. 
 
17 No Eldorado uma gema brilha 
18 Em meio à natureza imortal: 
19 Porto Velho, cidade município, 
20 Orgulho da Amazônia ocidental. 

 

 O hino de Porto Velho é de Autoria de Cláudio Feitosa. Apresenta cinco estrofes 

(quartetos), 20 versos.   

Logo na primeira estrofe, observa-se menção a um lugar fantástico, o Eldorado, 

que segundo Márcio Souza (2009):  

 

Uma das lendas mais persistentes e que mais incendiou a imaginação 
dos conquistadores foi a do El Dorado. País fabuloso situado em 
algum lugar do noroeste amazônico, dele se dizia ser tão rico e cheio 
de tesouros que, segundo a lenda, o chefe da tribo recebia em todo o 
corpo uma camada de ouro em pó e a seguir se banhava num lago 
vulcânico. (...) a lenda do El Dorado era tão recorrente nos primeiros 
anos da conquista da Amazônia que muitos aventureiros encontravam 
um destino trágico na sua busca. (...) A fantasia de terras e locais 
fantásticos sempre povoou os sonhos dos ambiciosos conquistadores. 
(SOUZA, 2009, p. 69) 

 

Trazer essa lenda para o hino de Porto Velho demonstra interesse em querer 

constituir uma identidade exótica voltada para um imaginário fantástico, relacionando 

esse capital a esse reino perdido, alimentando a cobiça exploratória sobre essa 

região, a cobiça pelo ouro.  

Ainda nessa primeira estrofe, observa-se, nos versos seguintes, a exaltação da 

natureza e a referência a Porto Velho como “orgulho da Amazônia Ocidental”. Mais 

uma vez, observa-se que se quer chamar a atenção para os recursos naturais dessa 

região, pois a Amazônia Ocidental é a parte mais preservada da Floresta Amazônica, 

composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Assim, há um 

discurso que quer apresentar esse município em um cartão postal cuja slogan busca 

demonstrar que há riquezas a serem exploradas. Há interesses também em destacar 

que Porto Velho localiza-se em meio ao espaço geográfico da floresta Amazônica.  

Na segunda estrofe, destaca-se o “progresso” dessa região, a abertura de 

estradas que permitem o trânsito em várias direções. Sabe-se que esse processo 

causou grandes impactos ambientais, entretanto, não se demonstra preocupação 

quanto a isso. Deixa-se claro, assim, que os interesses visavam o “crescimento” dessa 
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capital, incentivando uma ação desenvolvimentista. O interesse em dizer que Porto 

Velho pertence à Amazônia Ocidental é um recurso para enfatizar que há muitos 

recursos naturais a serem explorados.  

Na terceira estrofe, afirma-se que Porto Velho é nascente ao calor das oficinas, 

fazendo-se menção à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré como símbolo concreto da 

vinda dos pioneiros para essa região. E sobre esses últimos, afirma-se que estão 

impregnados por coragem e fé. Observa-se que não se faz menção à presença dos 

indígenas que é anterior a dos desbravadores, como se no período desse pioneirismo, 

essa região estivesse desértica. Ignora-se que os primeiros habitantes foram os 

indígenas, cujas terras, liberdade e vidas foram arrancadas com base na força da 

violência do colonizador.  Também, nesse hino, não é citado um único verso sobre 

aqueles que já nasceram aqui, os rondonienses. Constitui-se, assim, uma identidade 

pautada no destaque à natureza; no apagamento da existência da comunidade 

indígena e também daqueles que são frutos dessa terra, pois há destaque apenas às 

ações dos desbravadores. Esse apagamento é uma forma de silenciamento do 

colonizado e uma estratégia colonizadora.  

Segundo Moema Augel (2007): 

 

O colonizador partia de suas verdades absolutas e da negação 
absoluta do nativo enquanto sujeito. A estratégia era ignorar ou 
silenciar as culturas dos colonizados. Silenciar é um não dizer (...). O 
silêncio permite que o discurso etnocêntrico, homogeneizador e 
monolítico, que se quer único e verdadeiro, grite mais alto. (AUGEL, 
2007, p. 126) 

 

Na quarta estrofe, afirma-se que Porto Velho é a cabeça do estado vibrante e 

instrumento que a energia gera, fazendo-se menção ao espírito desenvolvimentista 

desse município, à energia laboral.  

A última estrofe é quase idêntica à primeira, a única diferença encontra-se na 

substituição da palavra “estrela” por “gema” que, segundo o dicionário Ferreira (2010), 

significa “pedra preciosa”. A repetição dessa estrofe demonstra o desejo de enfatizar 

a localização desta capital à Amazônia Ocidental, chamando a atenção para a riqueza 

de recursos naturais que essa região possui.  

Assim, pode-se observar que no hino de Porto Velho ressoa ainda os discursos 

constituídos pelos colonizadores diante do “novo mundo”, em que a identidade dessa 

região está intercambiada às belezas naturais, à floresta Amazônica; que o discurso 
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desse hino se encontra inscrito na mesma ordem dialógica/ ideológica dos outros 

discursos analisados anteriormente, como as cartas de Caminha e de Léry.  

Essa perspectiva é observada em vários discursos que circulam em nossa 

sociedade. Em anúncios publicitários divulgados em sites da internet sobre hotéis 

localizados na região norte do país, por exemplo, observa-se o desejo de se manter 

viva essa perspectiva paradisíaca. É uma publicidade voltada para o “ecoturismo”, 

divulgando como diferencial um ambiente “natural, exótico, em meio à floresta”, como 

pode ser observado no anúncio a seguir:    

 

 

Figura 1 - Anúncio de sobre ecoturismo no Lago do Cuniã 
Fonte: Página do blog Rondônia Turismo 

Disponível em: <http://rondoniaturismo.blogspot.com.br/p/ecoturismo.html> Acesso em dez. 2015. 

 

 

Observa-se nesse discurso publicitário a divulgação do turismo ecológico, em 

meio à natureza. Sua perspectiva está voltada para um olhar exótico sobre Rondônia, 

apresentando a reserva do Lago do Cuniã como “O Novo Destino da Amazônia”, como 

um local que vai proporcionar uma “Visão do Paraíso”. Observa-se, assim, uma 

abordagem colonialista sobre esse estado, alimentando esse discurso paradisíaco 

sobre essa região para atrair os olhares de turistas.  

Essa perspectiva é observada, também, nos exemplos a seguir:  
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Figura 2: Anúncio sobre Réveillon na Selva 
Fonte: Página do site do Hotel Selva Park 

Disponível http: <//www.reveillonnaselva.com.br/> Acesso em dez. 2015. 

 

 

Figura 3: Print screen de anúncio de hotel em Rondônia 
Fonte: Página do site do Hotel Salsalito Jungle Park 

Disponível http: < http://www.salsalito.com.br/> Acesso em set. 2016. 
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Na figura 2, o título “Réveillon na Selva” já busca apresentar um diferencial para 

quem está procurando um hotel para se hospedar nesse período do ano, buscando-

se produzir uma perspectiva como um lugar exótico em meio à floresta. Logo na 

primeira frase do anúncio, afirma-se que “o paraíso existe”, prometendo-se um 

“Réveillon inesquecível”.  

 Na figura 3, o slogan “Um pouco sobre o paraíso” também remete a uma visão 

edênica do hotel e, consequentemente, da região em que ele encontra-se localizado. 

Afirma-se que o hotel é um paraíso e que sua infraestrutura possibilita uma 

proximidade com a natureza. Argumenta-se que “os estrangeiros de todo o mundo 

sonham em conhecer a Amazônia e sua exuberância”, enquanto os moradores da 

região e também do resto do país, representados pela primeira pessoa do plural, 

muitas vezes não sabem valorizar os “tesouros que nosso território abriga”. Nesse 

anúncio, observa-se, assim, como o hotel analisa as perspectivas do estrangeiro e 

também do brasileiro, confrontando-as. Por fim, promete-se que a estadia nesse hotel 

irá oferecer uma experiência inesquecível.  

Refletindo-se sobre a relação entre os relatos dos primeiros viajantes sobre o 

Brasil e os discursos atuais, observa-se que se repercute nesses últimos as 

representações dos primeiros. Observa-se, nesses discursos publicitários, uma busca 

em caracterizar esse estado como um “paraíso” em meio à floresta. Podemos afirmar, 

assim, que esses discursos compartilham de uma mesma rede discursiva e 

ideológica, pois comungam das mesmas perspectivas. Os primeiros podem ser 

definidos como “discursos fundadores” na visão de Orlandi (1993) e também como 

“pré-construído” na concepção de Pêcheux (2014), pois os primeiros ressoam nos 

últimos e servem de base para a construção de novos discursos.  

Rondônia, assim, vem sendo inventada/ constituída discursivamente, a partir 

de um olhar permeado pelo exotismo, assim como apontado por Laura Souza (1986), 

ao se referir aos primeiros registros sobre o Novo Mundo e por Neide Gondim (1994), 

ao se referir especificamente à Amazônia.   

 

3.2 PRECONCEITOS E ESTEREÓTIPOS 

 

Se por um lado há discursos que alimentam uma visão paradisíaca sobre 

Rondônia, por outro, há aqueles que constituem um olhar infernista sobre esse estado.  

Esses últimos constituem e cristalizam estereótipos e preconceitos. Essas 
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representações estão voltadas mais especificamente para o rondoniense, que, na 

atualidade, torna-se o “selvagem” de outrora. Assim, o rondoniense é caracterizado 

como estranho, sendo alvo de diversos discursos preconceituosos. Esses discursos 

também se classificam como “do colonizador”, pois, segundo Bhabha (2013), o 

estereótipo é uma estratégia do discurso colonial, assim como a fixidez de papeis: 

 

Um aspecto importante do discurso colonial é sua dependência do 
conceito de “fixidez” na construção ideológica da alteridade. A fixidez, 
como signo da diferença cultural/ histórica/ racial no discurso do 
colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota rigidez 
e ordem imutável como também desordem, degeneração e repetição 
demoníaca. (BHABHA, 2013, p. 117) 

 

Assim, os discursos sobre Rondônia que constituem representações 

estereotipadas sobre esse Estado e seus moradores caracterizam-se como discurso 

colonial, pois se edificam a partir da delimitação de fronteiras discriminatórias. 

Exemplos dessa perspectiva podem ser observados em diferentes discursos em 

nossa sociedade. Para exemplificação dessa abordagem, analisaram-se alguns 

desses discursos como: entrevistas, artigos jornalísticos, memes e comentários 

partilhados em portais da internet. A seguir, análise desses discursos.  

 

3.2.1 Entrevistas com Migrantes  

 

Foram entrevistados três migrantes que moram em Rondônia há mais de 30 

anos. Suas identidades serão resguardadas, de forma que para a identificação de 

suas respostas, serão adotadas as denominações: Entrevistados A, B e C. Ressalta-

se que as análises não ficaram presas à ordem das perguntas feitas aos entrevistados, 

mas buscou-se destacar alguns aspectos presentes nas respostas apresentadas por 

eles. Esses aspectos foram organizados em tabelas.  

 

Tabela 1: Motivos que impulsionaram a vinda das migrantes entrevistadas para 

Rondônia 

 
Entrevistada A Entrevistada B Entrevistada C 

 
Eu já tô quase quarenta 
anos, aqui em Porto Velho... 
sempre em Porto Velho. Eu 

 
Eu vim, assim, em busca de 
melhoras, né. Melhores 
salários. (...) Perguntaram se 

 
Eu moro em Rondônia desde 
1986. Na verdade, foi o 
seguinte, é .... na minha 
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vim com meu pai quando eu 
tinha dezesseis anos. Meu 
pai, ele se separou da minha 
mãe, aí ele recebeu uma 
oferta de trabalho para 
trabalhar aqui em Porto 
Velho. Era uma oferta boa, 
né, e era um estado novo, 
promissor, né. E naquela 
época, muitos paranaenses 
estavam vindo pra cá e aqui 
era ... tinha uma campanha 
toda pra vim pra cá, aí, ele se 
interessou. Como ele 
recebeu essa oferta de 
trabalho, ele se interessou e 
veio. Aí, eu vim 
acompanhando ele. (...) com 
um mês, eu arranjei trabalho, 
porque aqui em Porto Velho, 
naquela época, 79, 80, era 
muito bom pra arrumar 
trabalho, era uma cidade 
assim... tudo, era tudo novo, 
tudo tava começando, era 
época de garimpo, aí, muita 
gente preferia trabalhar no 
garimpo, então, tinha muito 
campo de trabalho aqui em 
Porto Velho. 
 

eu queria vir pra cá, né. Até, 
então, eu trabalhava numa 
casa de família, lá em Minas. 
Então, eu vim com o pessoal 
quando eles estavam ... o 
engenheiro, né, o marido 
dessa senhora era 
engenheiro. Ele estava... 
trabalhava na construção da 
hidrelétrica, né. Então, eles 
me ofereceram, 
perguntaram se eu queria 
vir, né, que eu ia ganhar 
melhor. E aqui tinha, assim, 
uma grande dificuldade de 
encontrar pessoas pra 
trabalhar nessa casa, né. Aí, 
eu vim junto com ela. Como 
ela já me conhecia, já 
trabalhava numa casa da... 
da família, né, dela. 
 

cidade, não tinha faculdade. 
Entendeu? E teve outro 
problema, também, é que eu 
casei aos dezenove anos e 
fui morar em Manaus. Aí, 
como meu casamento não 
deu certo, aí, eu... como lá 
era difícil arranjar emprego e 
tudo mais. Aí, minha família 
já tava toda aqui, em 
Rondônia. Aí, eu vim para cá 
para trabalhar e estudar. E 
aqui, eu trabalhei e estudei.  

 

 

As três pessoas entrevistadas estão em Rondônia há mais de trinta anos.  

Todas vieram jovens para esse estado e ao longo de três a quatro décadas, 

constituíram família, estudaram e conquistaram espaço profissional.  

A Entrevistada A veio na década de 70, período em que essa região ainda era 

território. Ela veio do Paraná, acompanhando seu pai que havia recebido uma 

proposta de emprego. Sua vinda ocorreu em um dos períodos em que havia incentivos 

e chamamentos do Governo para promoção da ocupação dessa região. Nesse 

período, segundo Amizael Silva (1991), houve:    

 

(...) grande surto migratório a partir da década de 70, o município de 
Porto Velho começou a bater sucessivos recordes de 
desenvolvimento, numa autêntica explosão de progresso na década 
de 80, com a criação do Estado de Rondônia (...) com a pavimentação 
da rodovia Marechal Rondon, a BR 364 em 1984, que facilitou o 
ingresso de levas de migrantes das mais diferentes regiões do país. 
(SILVA, 1991, p. 77) 
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A Entrevistada A afirma que, na época, havia muitas oportunidades de 

emprego, porque as pessoas preferiam trabalhar no garimpo a assumir cargos nos 

setores púbicos ou privados.  

A Entrevistada B veio de Minas Gerais, na década de 80, acompanhado uma 

família com a qual já trabalhava em sua cidade. Ela explica que seu patrão era um 

engenheiro que estava vindo com a família para trabalhar na construção de uma usina 

hidrelétrica. 

 A Entrevistada C, assim, como a B, veio na década de 80, período em que 

essa região passou de território a estado.  Afirmou que veio para essa região para 

estudar e trabalhar, e também porque sua família já se encontrava em Rondônia. Essa 

entrevistada, ao contrário das outras duas, veio de um estado vizinho que pertence 

também à região norte do país – o Acre.  

Tanto a Entrevistada B quanto a C vieram para Porto Velho/ Rondônia na 

década de 80. Segundo Amizael Silva (1991, p. 77), nesse período, Porto Velho “foi a 

Capital brasileira que mais cresceu, com um índice de 133, 7 por cento, um porcentual 

infinitamente superior às taxas de crescimento de metrópoles como São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte”.  

Analisando-se as respostas das entrevistadas, observa-se que todas afirmaram 

que as motivações para vir para esse estado estavam relacionadas ao desejo por 

melhores condições de vida. As três entrevistadas declararam que, em Rondônia, 

puderam estudar e trabalhar. Com o tempo, constituíram famílias, alcançaram 

formação superior. Todas, atualmente, são funcionárias públicas.  

Teixeira e Fonseca (1998, p. 174), discorrendo sobre os movimentos 

migratórios da década de 80, afirmam que “essa foi a década de maior incremento 

populacional da região Norte, que cresceu a uma taxa média geométrica de 5.19%, 

maior que a do período anterior, a década de 1970”. Assim, as entrevistadas vieram 

para Rondônia em períodos marcados por grande fluxo migratório, em busca de 

oportunidades, de situações mais favoráveis para estudar e trabalhar.  

Foi perguntado às entrevistadas se elas, atualmente, pretendem sair desse 

estado para morar em outras regiões do país. Em suas respostas, foi analisada a 

relação que possuem com o estado de Rondônia. Suas respostas foram organizadas 

na seguinte tabela: 
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Tabela 2: Relação das migrantes entrevistadas com o estado de Rondônia 
 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C 

Ah, quando eu cheguei aqui, 
eu chorei um mês, que eu 
queria voltar, passei um mês 
chorando, porque eu queria 
voltar, porque eu achei tudo 
diferente, né, tudo... não 
conhecia ninguém... aí foi 
um mês, assim, muito difícil 
pra mim, né. (... Eu adoro, eu 
não quero morar em outro 
lugar. Eu amo morar aqui. 
(Foi perguntado se pretendia 
morar em outro lugar) Não. 
Eu amo morar aqui. Eu gosto 
daqui. (...) 
Ah, eu tenho mais vida de 
Rondônia, do que de 
Paraná, né. Então, pra mim, 
eu considero mais Rondônia 
do que o Paraná. Eu 
considero o Paraná, porque 
eu nasci lá, né, eu nasci lá e 
vivi lá até os dezesseis anos. 
É minha terra, né, terra do 
coração, né, mas, assim, 
Rondônia é... Eu tenho 
minha vida toda aqui, meus 
filhos são daqui, meu marido 
é do Amazonas, não tem 
como eu voltar pra trás né. 
Daqui ... daqui mesmo. 

Hoje, eu gosto. Mas, já tive 
dificuldade (...) Hoje, eu não 
pretendo. Eu não me vejo 
em outro lugar. Eu já me 
adaptei, né. Tem família, né. 
Então, é difícil. (...) 
Eu casei, tive três filhos, né. 
Um ainda não é adolescente, 
tem dois adultos, um é 
casado, já tenho neta, né. 
Tem um solteiro, fez trinta 
anos. Então, hoje eu não 
posso falar daqui (risos). No 
começo, eu queria ir embora. 
(...) 
Rondônia é a minha história 
de vida, né. Eu tenho uma 
longa história aqui. Rondônia 
é a minha história de vida.  
 

Ah, eu adoro. Por mim, eu 
não sairia daqui. Eu acho 
que aqui... foi aqui que eu 
construí tudo o que tenho, 
né, o pouco que eu tenho, eu 
construí aqui. Então, eu 
gosto muito daqui. Eu 
pretendo sair daqui não.  
(...) 
A minha família já está toda 
aqui em Rondônia. Então, os 
meus amigos, os meus 
amigos aqui, tudo aqui em 
Rondônia. Então, essa terra 
pra mim eu considero... eu 
amo essa terra. (Foi 
perguntado se ela pretendia 
morar em outro lugar) – Não, 
não pretendo não. Eu 
pretendo ficar aqui mesmo.  
 

 

As três entrevistadas afirmaram que não pretendem morar em outro lugar, que 

gostam de Rondônia, justificando que suas famílias estão aqui.  

A Entrevistada A afirma que, no início, sua opinião era diferente, que desejou 

voltar para o Paraná, que passou um mês chorando porque achou tudo estranho. 

Argumenta que, atualmente, não há motivos para querer ir embora: “Eu tenho minha 

vida toda aqui, meus filhos são daqui (...) não tem como eu voltar atrás.”   

A Entrevistada B afirma que hoje ela gosta desse estado, mas que já passou 

por dificuldades. Argumenta “Eu não me vejo em outro lugar. Eu já me adaptei, né. 

Tem família, né. Então, é difícil. (...) Então, hoje eu não posso falar daqui (risos). No 

começo, eu queria ir embora.” Quando a Entrevistada B inicia algumas frases com o 

adjunto adverbial “hoje”, deixa transparecer que antes pensava diferente. Assim, 
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quando ela afirma, rindo, que hoje não pode mais falar daqui, fica subtendido que ela 

já falou mal desse estado no passado. Quando afirma que hoje ela gosta desse 

estado, fica subtendido que antes ela não gostava de morar em Rondônia. 

Como afirma Hall (2014b), as identidades se constituem historicamente, 

através das práticas discursivas. Os discursos são constituídos a partir da posição dos 

sujeitos (Pechêux, 2014). Assim, as mudanças nos olhares das Entrevistadas A e B 

sobre essa região deram-se devido à permanência e à constituição de suas famílias 

nesse estado. Suas posições mudaram. Seus discursos também mudaram.  

Dessa forma o estado de Rondônia não é mais um lugar qualquer para as 

Entrevistadas A e B, mas o lugar em que elas se casaram e tiveram seus filhos. 

Lugar onde construíram suas famílias, suas histórias. 

A Entrevistada C também apresenta uma resposta semelhante às das outras 

entrevistadas, afirmando que nesse estado ela construiu sua vida e conseguiu o que 

pretendia: estudar e trabalhar. Ressalta que a vinda de sua família para Rondônia foi 

um dos motivos que a fez vir também para esse estado. Afirma que ama Rondônia e 

que tudo aquilo que conquistou deve a esse estado.  

Nessas primeiras respostas das entrevistadas, observa-se que todas 

afirmaram ter uma certa consideração por essa terra, por esse estado. Entretanto, 

quando se pergunta sobre as características do rondoniense, sobre que o diferencia 

em meio aos migrantes, observa-se algumas particularidades em suas respostas: 

 

Tabela 3: Características do rondoniense apontadas pelas migrantes entrevistadas 

 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C 

Naquela época (...) o 
pessoal daqui tinha um 
sotaque bem característico. 
É... também... a aparência, 
assim, tinha bem 
característica, né, então a 
gente sabia logo, quando... 
só da pessoa falar assim,  ou 
só de ver a pessoa assim a 
gente sabia que era daqui ... 
daqui ou da região. Mas, aí, 
as pessoas começaram a 
vim de fora, casar com as 
pessoas daqui, e agora, já, 
né... é difícil, é. (...)  

Comportamento, né, 
comportamento totalmente 
diferente. Você chega aqui... 
quando eu cheguei aqui, as 
mulheres, né, aquela forma, 
assim, sem nenhum pudor, 
enrolada na toalha na beira 
da rua, né. Tem muitas até 
hoje a gente encontra isso 
dentro da família. As 
pessoas de fora são 
diferentes, é outra cultura, 
outro, né ... outros princípios 
(...) (Comparando o período 
da chegada ao estado com o 
da atualidade) Consigo, 

Às vezes, eu observo pelo 
sotaque da pessoa. Aí, dá 
pra identificar. Mas, assim, 
fisicamente, assim, não. Só 
pelo fato da voz. Mas, assim, 
só, por exemplo, se eu ver 
uma pessoa loura, no meu 
entender, ela é do Sul. (...) 
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Antigamente, sim. Mas hoje 
já teve a mistura. Meus 
filhos... os meus filhos já são 
rondonienses. Meu filho, ele 
tem uma aparência 
característica da região. 
Mas, a minha filha já não, se 
você olhar minha filha, você 
não sabe dizer se ela é daqui 
ou se ela é de fora, se não 
pelo sotaque né (...) Meu 
marido é amazonense. 
Então, ele já tem... meu filho, 
como puxou muito pra 
família dele, né, ele tem uma 
característica da região, mas 
minha filha não. 
 

consigo. Hoje, eu consigo... 
pelo linguajar, pela forma, 
né, viver, de se tratar, né. 
Consigo. (...) 
(Exemplificando esse 
linguajar) Palavras, né, 
palavras que são ditas que 
não é característica. Não são 
características de quem vem 
de fora. (...) Ah, veja bem... 
aqui, o que eu consegui, 
assim, é... identificar, 
assim... os pais das 
meninas, né, hoje, hoje 
também, ainda continua, 
acontece... eles não 
valorizam o casamento, né, 
que a pessoa tem que casar, 
tem que, né, namorar, 
noivar, casar... não... já 
empurra, a pessoa vai morar 
e pronto. Aí, já se torna 
marido e mulher.  É casado. 
Às vezes não tem nada 
oficializado. Eu creio que na 
família, na tradicional, a 
gente tem que namorar, 
noivar, casar, né. Isso é uma 
característica (risos) daqui. 
Comportamento, né. (...) 
hoje, não, porque eu já 
conversei, nessa parte você 
pode tirar, porque eu já 
conversei com pessoas hoje, 
né. De hoje, eu não consigo 
mais... eu pergunto “Você é 
de onde” ... “Ela fala eu sou 
daqui”. Mas nem parece, 
deve ser a... como é que 
fala?... a mistura, né. A 
mistura de pessoas, né, 
cultura, né. Antigamente, eu 
conseguia, mas, hoje, não, 
com essa mistura toda, tá 
(...)assim, característica 
física? (...)  
Ah, física, tem até meu 
esposo que é ... como é que 
é aquela coisa, assim, do.... 
do índio, né. Isso é uma 
característica, a gente 
conhece, né. A forma de 
comportamento, né, só 
comportamento mesmo. 
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Quando se pergunta se é possível diferenciar o rondoniense em meio aos 

migrantes, a Entrevistada A afirma que antigamente era mais fácil identificá-lo pela 

forma de falar e pelas características físicas. Afirma que antes percebia-se com mais 

facilidades os aspectos característicos da região, mas não especifica exatamente que 

aspectos são esses. Nesse trecho, observa-se que a Entrevistada A não esclarece 

de quais características físicas ela está falando, mas deixa subtendido que são as 

mesmas dos amazonenses.  Quando a Entrevistada A fala dos filhos, afirma que seu 

filho possui características locais, justificando que ele é parecido, fisicamente, com o 

pai amazonense, por ter “puxado” para a família dele. Em relação à filha, declara que 

ela não possui características locais, a não ser o sotaque, que fisicamente, não é 

possível perceber se ela é rondoniense.  

Em relação ao comportamento dos rondonienses, a Entrevistada B faz 

comentários com uma conotação negativa, afirmando que “As pessoas de fora são 

diferentes, é outra cultura, outro, né ... outros princípios”. Afirma que a mulher 

rondoniense se apresenta “sem nenhum pudor, enrolada na toalha na beira da rua”. 

Observa-se que a entrevistada generaliza esse comportamento, como se o mesmo 

fosse adotado por todas as mulheres rondonienses. Outro aspecto também levantado 

pela Entrevistada B é em relação ao comportamento das famílias em Rondônia. 

Afirma que os pais das jovens não valorizam o casamento, não se preocupam com as 

etapas que antecedem esse momento, ou seja, o namoro e o noivado.  Afirma ainda 

que crê “na família, na tradicional, a gente tem que namorar, noivar, casar, né. Isso é 

uma característica (risos) daqui”. A Entrevistada B afirma, em determinado momento, 

que é possível identificar o rondoniense também pelo “linguajar, pela forma, né, viver, 

de se tratar”. Mas logo em seguida, afirma que não é possível identificá-lo devido à 

mistura. A Entrevistada B declara que o rondoniense apresenta, fisicamente, 

características do índio. Essa afirmação é feita com certa cautela, com algumas 

pausas na fala.  Assim, observa-se que a entrevistada não se sente muito à vontade 

para falar sobre esse aspecto. Ela afirma que “Ah, física, tem até meu esposo que é 

... como é que é aquela coisa, assim, do.... do índio, né. Isso é uma característica, a 

gente conhece, né”.  

Já a Entrevistada C fala que não é possível identificar o rondoniense por 

características físicas, só pelo sotaque. Entretanto, em seguida afirma que se 

encontrar uma pessoa loura, afirma que em seu entender essa pessoa é do sul do 

país. Ora, ser louro não é necessariamente uma característica exclusiva do sul do 
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país. Assim, essa perspectiva demonstra um olhar superficial, pois há rondonienses 

descendentes de pessoas de várias partes do país, inclusive do sul, e também de 

outras partes do mundo. Considerar somente as características físicas para dizer 

quem é e quem não é rondoniense não é um parâmetro preciso, confiável. 

De forma geral, nenhuma das entrevistadas destacou positivamente as 

características do rondoniense. Quando falaram sobre suas características físicas, 

comparando-as às dos indígenas, observou-se que não consideravam essas 

características como algo a ser apreciado. Quando falaram sobre o comportamento 

do rondoniense, destacaram atitudes com as quais não concordavam. A Entrevistada 

B, por exemplo, afirma que o rondoniense não segue as tradições, não sabe se 

comportar.  

Assim, nas respostas analisadas, não se teceu nenhum comentário que 

exaltasse alguma característica física ou comportamental do rondoniense. Não se 

elogiou nenhum aspecto dos moradores locais. Diante disso, se pergunta, será que 

os rondonienses não apresentam nada de “positivo” que possa ser comentado?  

Observa-se, assim, que não se consegue “enxergar” o rondoniense a partir de 

uma perspectiva de valorização. Mas, ao contrário, o rondoniense vem sendo 

constituído a partir de uma perspectiva negativa, permeada por críticas várias. 

Acostumou-se a caracterizá-lo apenas a partir de uma perspectiva inferiorizada. Isso 

ocorre, pois há uma forte corrente discursiva negativista/ colonialista sobre o 

rondoniense, assim como houve em relação aos mundiças, outrora, e houve/ há em 

relação aos indígenas.  

Durantes às entrevistas, foram feitas, também, algumas perguntas em relação 

à cultura desse estado. Perguntou-se às entrevistadas se elas se identificam com a 

cultura de Rondônia e se já incorporaram algo dessa cultura.  

 

Tabela 4: A cultura de Rondônia – incorporação/ identificação 

 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C 

Eu me identifico. Eu me já 
me considero rondoniense, 
eu já nem me considero tão 
paranaense (...) Rondônia 
tem cultura. A culinária eu 
acho que a culinária que ela 
não é bem, não é bem 

Eu não perdi ainda, né, a 
minha cultura... ainda 
continua. Não me identifico 
não. As pessoas dizem que 
eu mudei, né, mas deve 
ser... devido à convivência, 
mas eu ainda tenho muitas 

Me identifico. Eu gosto do 
povo de Rondônia. Eu gosto 
muito.  
(Incorporação) Eu acredito 
que não, porque o meu 
comportamento é acreano 
mesmo. Entendeu? Apesar 
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rondoniense, porque não 
tem uma culinária bem típica 
daqui. Porque o vatapá que 
a gente come aqui... ele não 
é daqui. (...)  
A música, aqui tá 
começando. Tem os festivais 
de, né.... tem o Flor do 
Maracujá, né... que também 
tem no nordeste, tem em 
outros lugares, mas tem o 
daqui, né. Local mesmo... 
(...) É complicado né. 
(...)Mas uma cultura local 
mesmo... deixa eu ver (...) 
tem a local com as 
adaptações de outros 
lugares, né.  

coisas da minha cultura, de 
Minas. (...) Na linguagem, 
comportamento, eu mudei 
bastante. Assim, devido ao 
convívio, né, com as 
pessoas daqui, incorporei 
sim. (...) Fiquei mais 
briguenta (risos). Aprendi a 
brigar, a xingar, (...) porque 
eu sofri muito, né, das 
pessoas me xingarem com 
palavrão, querem pisotear, 
então, eu aprendi a me 
defender com eles mesmo. 
(...) Eu já me vi pegando 
terçado pra ir pra cima, né. 
Então, eu acho que eu mudei 
sim, porque as pessoas aqui 
vai tudo no terçado, né. 
Então, eu tive que aprender 
a ir no terçado também. 
Hoje, não, já melhorou, né. 
Tá diferente, mas quando eu 
cheguei... se eu não 
reagisse...  
(Rondônia)Tem cultura sim. 
Isso aí eu discordo. Só que... 
é culturas diferentes, né. 
Isso não podemos dizer que 
não tem cultura. (...) Sei que 
é diversificada, né. Tem 
coisa que eu acho que daqui 
e ela é regional, né, de... tem  
outros estados. Então, eu 
teria que tá estudando mais, 
saber mais sobre a cultura 
de Rondônia. 

de que eu acho... que não 
tem muita diferença. Porque, 
tipo assim, na comida ... 
vamos pela comida... É 
feijão com arroz, é farinha, é 
peixe, é carne, vatapá. É 
essas coisas, tacacá. Né. 
Essas coisas assim. Eu 
gosto, entendeu. (...)  
Olha, eu acho que tem 
(cultura)... Não vamos 
comparar Rondônia com um 
centro como São Paulo, Rio 
de Janeiro, mas eu sou uma 
pessoa que assisto muita 
televisão, apesar de não sair 
muito de casa. E eu sempre 
vejo na televisão, 
anunciando, ali, naquela 
casa Ivan Marrocos, as 
coisas que acontecem em 
Rondônia. (...) eu gosto 
muito muito da culinária de 
Rondônia também.  
(...) A cultura local... é não... 
é Campina Grande, por 
exemplo, não tem as 
quadrilhas lá na festa junina? 
As quadrilhas daqui é uma 
cultura local, porque é 
completamente diferente. Eu 
já fui e tem todo um festejo, 
não imitando o de lá, mas 
colocando a coisa daqui, 
entendeu? (...) A pintura, ela 
é local, da região mesmo. 
Entendeu? Eu já prestei 
bastante atenção. Como 
você vai pintar um índio 
muito bonito... ou então, uma 
fauna, uma flora... é daqui, 
não é do Paraná, não é lá de 
São Paulo, é daqui. Então, e 
acho que tem sim... 
pouquinha mas tem 
(cultura). Tem muita 
influência, mas tem.  

 

A Entrevistada A afirma que se identifica com a cultura desse estado, mas 

afirma que é complicado falar de uma cultura local, inclusive destaca que não há uma 

culinária típica da região. Esses comentários apresentam uma visão limitada sobre o 

que é cultura, pois demonstram que para a entrevistada cultura são manifestações 
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inéditas presas a lugares, por isso afirma que não existe cultura “local” e nem uma 

culinária “típica”.  

A Entrevistada B afirma que Rondônia tem cultura, mas que não se identifica 

com ela. Essa entrevistada afirma que ainda não perdeu sua cultura, mas reconhece 

que mudou com o passar dos anos. Quando se pergunta que mudanças foram essas, 

ela responde que aprendeu com os rondonienses a brigar e a xingar. Afirma que 

“porque eu sofri muito, né, das pessoas me xingarem com palavrão, querem pisotear, 

então, eu aprendi a me defender com eles mesmo. (...) Eu já me vi pegando terçado 

pra ir pra cima, né. (...) porque as pessoas aqui vai tudo no terçado, né.” Nessa 

declaração, observa-se a generalização do comportamento do rondoniense, 

novamente, como se todos fossem pessoas violentas que resolvem as coisas 

armadas com terçados. A Entrevistada B conclui que não sabe muito sobre a cultura 

desse estado, que precisaria estudar o assunto. 

Ora, a entrevistada encontra-se em Rondônia há mais de trinta anos e mesmo 

assim, acredita que precisa “estudar” para poder falar sobre a cultura desse estado.  

Observa-se, assim, um olhar superficial sobre a cultura desse estado. A entrevistada 

em questão não reconhece, assim, as experiências e práticas vivenciadas 

socialmente em Rondônia como expressões de sua cultura.  

A Entrevistada C declara que se identifica com a cultura de Rondônia, mas 

afirma que não houve incorporação, justificando que seu comportamento continua 

sendo acreano. Afirma que Rondônia tem cultura, “pouquinha, mas tem” destacando 

que há muita influência de fora. Afirma que não se pode comparar Rondônia com São 

Paulo ou Rio de Janeiro, mas que em Rondônia há manifestações que podem ser 

consideradas “locais”, mas com a ressalva de que sofre influências de outras regiões 

do país.  

Observa-se, nessas falas, que não se acredita que Rondônia tenha cultura/ 

“cultura local”, ou se tem, consideram-na quase imperceptível, “pouquinha” como 

disse a Entrevistada C. Outra questão observada é que as entrevistadas, ao falarem 

sobre a cultura desse estado, consideram as manifestações aqui praticadas como 

algo pertencente a outras regiões do país, como se o rondoniense “copiasse” a cultura 

dos outros. Observa-se, assim, uma visão superficial sobre cultura, pois esquece-se 

de que ela é vivenciada em sociedade, e que por isso não é possível impor-lhe limites 

nem tão pouco impedir-lhe de passar por processos de transformações, 

incorporações.  
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A formação de Rondônia está atrelada aos movimentos migratórios que 

acompanham toda a trajetória desse estado. Vieram para essa região migrantes de 

várias partes do Brasil e até de outros países. Trouxeram junto de si suas culturas, 

suas vivências, suas formas de perceber-se no mundo. A população rondoniense 

constitui-se, assim, nessa multiplicidade. Dessa forma, a cultura desse estado 

apresenta-se também múltipla, pois constitui-se através de diferentes contribuições 

culturais. Não se pode pensar a cultura como algo compartimentado e não 

compartilhável, pois as culturas não estão presas a lugares ou a indivíduos.  

Hall (2016) discorrendo sobre as transformações ocorridas na definição de 

cultura, afirma que: 

 

(...) a cultura não é tanto um conjunto de coisas – romances e pinturas 
ou programas de TV e histórias em quadrinhos-, mas sim um conjunto 
de práticas. (...) a cultua diz respeito à produção e ao intercâmbio de 
sentidos – o compartilhamento de significados’ – entre os membros de 

um grupo ou sociedade. (HALL, 2016, p. 19-20) 
 

Sendo a cultura ‘práticas, produção e intercâmbio de sentidos’, como se pode 

querer avaliar a cultura de Rondônia, negando-lhe todas as contribuições culturais 

praticadas ao longo de sua história?  

Não se pode querer avaliar como cultura apenas manifestações “puras e 

inéditas”, afinal, na prática, isso seria impossível. A cultura é partilhável, mutável, pois 

os povos a constituem e a vivenciam em sociedade. As pessoas mudam, as línguas 

mudam, as culturas também mudam, pois o mundo está em constante transformação. 

Rondônia tem cultura sim e é marcada pela variedade, multiplicidade, pluralidade, 

como é constituída sua própria população. É preciso reconhecer essa multiplicidade 

como característica da cultura desse estado, não de forma compartimentada, mas 

como um todo diversificado e rico. É preciso perceber que discursos em que se afirma 

que Rondônia não tem cultura ou que ela é inferior às de outras regiões, se estruturam 

a partir de posicionamentos colonialistas, discriminatórios. Fanon (2005, p. 271) alerta 

para esse tipo de posicionamento, afirmando que no Colonialismo, “todos os esforços 

são feitos para levar o colonizado a confessar a inferioridade da sua cultura, 

transformada em condutas instintivas, a reconhecer a irrealidade da sua nação, e 

finalmente o caráter inorganizado e não acabado da sua própria estrutura biológica”. 

E é esse tipo de posicionamento que se observa em muitos discursos produzidos 

sobre Rondônia/ rondonienses. Por isso torna-se importante contra argumentá-los.  
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Nas entrevistadas, foi perguntado, também, se as entrevistadas já haviam 

presenciado alguém falar mal desse estado, do “povo daqui”, e se isso as incomodava.  

 

Tabela 5: O que se fala sobre Rondônia e sobre o rondoniense/ o povo daqui? 

 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C 

A gente vê muita gente que 
falando mal (...) Já. Ah, eu 
tive uma amiga... o pessoal 
do exército vem e passa 3 
anos aqui, né. Aí, eu tive, tive 
uma amiga, a gente andando 
na rua, aí, choveu, aí, (...) na 
visão dela, (...) Se ela 
pisasse numa pocinha de 
água, se ela molhasse o pé 
dela, ela ia pegar 
leptospirose, né, que... é 
um... acho que é uma forma 
de depreciar a cidade, né. 
E... deixa eu ver outro caso... 
Ah, aí o pessoal fala que a 
cidade é suja, que, né, o 
pessoal... aquele ... nós 
tivemos um Secretário 
mesmo que ia pra televisão 
chamar o povo de porco (...) 
quando eu cheguei, às 
vezes, tinha gente que dizia, 
assim, que o pessoal daqui 
era índio... (...)Tinha um 
gerente que eu trabalhei, (...) 
ele dizia que o pessoal era 
preguiçoso. (Risos). 

Mal (risos). (...) Mal educado. 
Não tem um bom 
comportamento, mal 
educado.  O povo daqui não 
tem educação.  
Hoje, eu me incomodo 
porque... Eu quando 
cheguei, achei estranho.,. 
né. Mas hoje eu me 
incomodo, porque hoje eu 
vivo aqui, meus filhos são 
daqui, né. E tudo que hoje eu 
sou, né ... eu e formei aqui, 
né. Eu trabalho aqui. Então, 
eu devo tudo a ...aqui em 
Rondônia, né. Porto Velho.  

Olha, eu não vou 
generalizar, mas eu já ouvi 
falar com preconceito. (...) 
Geralmente, é com 
preconceito.  Porque... olha 
só... eu vou te falar uma 
coisa... eu já tive uma 
experiência que... quando, 
por exemplo, a região Norte, 
as pessoas pensam que 
todo mundo aqui é índio, que 
não tem nada, aqui tudo é 
índio. Aí, já pensa que 
ninguém sabe de nada. 
Então, é com esse 
preconceito. Eu sou do 
Acre... “Ah, lá ... que não sei 
o quê... ah, não”... E não é 
isso, eu já ouvi muito com 
preconceito... “o povo daqui”. 
Que nós somos índios (...) 
de forma geral. 
 

 

As três entrevistadas afirmaram que já ouviram falar muito mal do rondoniense 

e que isso as incomodou tendo em vista que já moram em Rondônia há mais de trinta 

anos.  

A Entrevistada A, ao citar algumas situações que presenciou, declarou que já 

ouviu falar que os rondonienses são “porcos, preguiçosos e índios”. A Entrevistada 

A conta um episódio em que uma amiga sua, após uma chuva, teve medo de pisar 

em poças de água da rua com receio de se contaminar. Essa entrevistada conta 

também que viu na TV um Secretário chamando o povo de “porco”; que ouviu pessoas 

chamarem o rondoniense de índio; e que conheceu um senhor, gerente de uma loja 

na qual trabalhou, que afirmava que o rondoniense era preguiçoso. 
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A Entrevistada B justificou que não gosta de que falem mal de Rondônia 

porque é o lugar onde ela vive e também porque seus filhos são rondonienses: “Mas 

hoje eu me incomodo, porque hoje eu vivo aqui, meus filhos são daqui, né”. Nessa 

fala, ao usar o advérbio “hoje”, a entrevistada deixa transparecer que no passado isso 

não a incomodava. Assim, observa-se que no decorrer dos anos, com a constituição 

de sua família, houve mudanças na percepção da entrevistada sobre o estado de 

Rondônia. Essa entrevistada afirma também que há pessoas que dizem que os 

rondonienses são “mal educados, que não sabem se comportar”.  

A Entrevistada C afirma que já ouviu falar com preconceito, chamando o 

rondoniense de índio e o caracterizando como alguém que não sabe de nada. Essa 

entrevistada explica que não é apenas o rondoniense que sofre esse tipo de 

preconceito, mas as pessoas de todos os estados que compõem a região norte do 

país. Ela, por ter nascido no Acre, se inclui também nesse grupo que sofre 

preconceito: “(...) a região Norte, as pessoas pensam que todo mundo aqui é índio, 

(...) Aí, já pensa que ninguém sabe de nada. (...) Eu sou do Acre... (...) eu já ouvi muito 

com preconceito(...) Que nós somos índios, de forma geral”. 

Observa-se, nessas falas, que o rondoniense é comparado ao indígena e essa 

comparação é constituída a partir de uma perspectiva pejorativa. Esse efeito negativo 

produzido sobre “ser índio”, nesse contexto discursivo, está atrelado a ser incapaz, 

preguiçoso, entre outras adjetivações que denotam inferioridade. Essa carga negativa 

sobre “ser índio” remonta ao período da própria colonização, pois desde o início, os 

indígenas foram alvo de discriminação, de processos de demonização” como afirma 

Laura Souza (1986). Vários discursos colonialistas foram produzidos nessa época 

para justificar todas as atrocidades causadas aos indígenas. Constituí-los como 

inferiores, selvagens, foi uma estratégia usada pelos colonizadores para demonstrar 

a necessidade de sua intervenção. Esse olhar colonialista sobre a figura do índio, e 

atribuída também ao rondoniense, demonstra que toda a carga negativa/ pejorativa 

produzida no passado vem ressoando ao longo dos anos. Assim, tanto o índio quanto 

aqueles que recebem as mesmas adjetivações atribuídas a ele, como os 

rondonienses, são alvos de discriminações e preconceito.  

Edward Said (2009), discorrendo sobre como o oriental é representado por 

estruturas dominadoras, afirma que: 

(...) o oriental é descrito como algo que se julga (como um tribunal), 
algo que se estuda e descreve (como num currículo), algo que se 
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disciplina (como numa escola ou prisão), algo que se ilustra (como 
num manual de zoologia. O ponto é que em cada um desses casos o 
oriental é contido e representado por estruturas dominadoras. (SAID, 
2009, p. 73-74) 

 

Dessa forma, o oriental é tratado como “raça subjugada”, sendo, assim, 

coisificado, tratado como um objeto a ser estudado, analisado, descrito, julgado.  

Em relação à Rondônia, de acordo com os exemplos dados pelas 

entrevistadas, há discursos também orientalistas/ coloniais sobre o rondoniense em 

nossa sociedade, buscando determiná-lo como um objeto a ser manuseado, como 

matéria bruta a ser lapidada pelas “mãos salvadoras” do colonizador. Moema Augel 

(2007, p. 133) afirma que o colonizador “para submeter o colonizado foi necessário 

quebrar-lhe a vontade, ‘coisificá-lo’, surrupiar-lhe a língua, as crenças, as tradições, 

engabelá-lo com mistificações e roubar-lhe a capacidade de escolha própria”.  

Márcio Souza (2009) discorre sobre como foram sendo constituídas 

representações do indígena como figura aberrante:  

 

(...) exposição pública de uma suposta natureza aberrante do índio, 
vinda de uma tradição medieval já identificada, aparece nos relatos do 
século XVI como parte da conveniência em mascarar a realidade. O 
escárnio do índio como ente primitivo e bárbaro instaura-se na 
moldura da paisagem paradisíaca. (SOUZA, 2009, p. 104) 

 

Essas representações vêm se mantendo vivas na atualidade, pois os indígenas 

ainda são tratados muitas vezes com escárnio, identificados como grupos aberrantes.  

A ressonância desses discursos demonstra o poder do discurso colonial, 

determinando quem é o Outro, como Ele deve ser identificado. E toda essa carga 

negativa atribuída ao indígena é também atribuída ao rondoniense, que na atualidade 

é representado como o homem nativo dessa região.  

Foi perguntado às entrevistadas se ouviram falar mal da mulher rondoniense. 

E em caso afirmativo, o que ouviram falar. Suas respostas foram organizadas na 

seguinte tabela: 

 

Tabela 6: O que se fala sobre a mulher rondoniense 

 

Entrevistado A Entrevistado B Entrevistado C 

Da mulher rondoniense? (...) 
quando eu cheguei aqui, eu 

(...) colocam nomes, 
palavrão: “São mulheres que 

Nunca ouvi falar mal da 
mulher rondoniense. (...) 



72 
 

ouvia o pessoal falar muito 
das mulheres do Acre. 
(...)Tem, sempre tinha... 
sempre tem aqueles que 
falam, né, que as mulheres... 
os homens... que as 
mulheres são fáceis, só essa 
questão, assim. Que 
consideravam, alguns 
consideravam as mulheres 
fáceis, né. (...) Não, eu não, 
eu discordo, porque a gente 
não pode generalizar  
 
 

não têm vergonha, sem-
vergonha” (...) Essas 
expressões de (...) “Safada, 
mulher safada, que bota 
chifre, tem mais de um 
marido”.... Essas coisas, 
assim.... As mulheres 
daqui.... olha, eu entendo... 
elas não respeitavam muito 
o marido, não. Esse negócio 
do respeito (...) Fáceis, tanto 
quando eu vim pra cá... 
preguiçosas, eu vim pra cá 
porque a mulher disse que 
as meninas daqui se 
vendiam, não queria saber 
de trabalhar... elas querem 
saber de dinheiro, de homem 
que tem dinheiro, né. Assim, 
a mulher daqui não gostava 
muito de trabalhar, não. 
Querem ganhar dinheiro 
fácil.  

Mas eu já ouvi falar muito 
que a mulher do Acre... é 
uma mulher (...) É sem-
vergonha, que a mulher do 
Acre é...  E não é. Acho que 
isso é muito relativo, tem em 
qualquer lugar, mas tem 
esse embasamento de que a 
mulher do Acre é galinha, né. 
(...) Tem esse preconceito. 

 

 Quando se pergunta sobre a mulher rondoniense, a Entrevista A afirma que 

há mais discursos preconceituosos sobre a mulher acreana do que sobre a 

rondoniense. Declara que já ouviu falar que as rondonienses são mulheres fáceis. 

Mas afirmou que ela não concorda, porque não se pode generalizar. 

A Entrevistada B afirma que já ouviu falar que a mulher rondoniense é sem-

vergonha, safada, fácil, adúltera, preguiçosa e interesseira. No discurso dessa 

entrevistada, observa-se que ela deixa transparecer que concorda com esses 

discursos quando afirma que “As mulheres daqui.... olha, eu entendo... elas não 

respeitavam muito o marido, não”. E também quando recupera a fala da patroa que a 

trouxe para Rondônia justificando que aqui as mulheres não gostavam de trabalhar e 

sim de se vender (prostituir). 

A Entrevistada C afirma que nunca ouviu alguém falar mal da mulher 

rondoniense e sim da mulher acreana. Mais uma vez, observa-se na fala dessa 

entrevistada que ela vivencia também situações de preconceito: “(...) já ouvi falar 

muito que a mulher do Acre (...) É sem-vergonha (...) E não é. (...) que a mulher do 

Acre é galinha (...) Tem esse preconceito. Eu sou do Acre e não sou galinha”.  

Na fala das Entrevistadas A e B, que não pertencem à região norte do país, 

observa-se que ambas confirmam que já ouviram falar muito mal da mulher 

rondoniense. Apenas a Entrevistada C disse que não, mas declarou que ouviu falar 
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mal da mulher acreana. Na verdade, as mulheres rondonienses, acreanas, 

amazonenses, entre outras pertencentes à região norte do país, são representadas 

muitas vezes por estereótipos que as definem como fáceis/ sem pudores. Esses 

discursos são uma forma de depreciar a mulher dessa região, relegando-as a um lugar 

inferior, desprestigiado.    

De forma geral, nessas entrevistas, observou-se que as migrantes demonstram 

certa consideração pelo estado de Rondônia. Elas mesmas justificam que isso se dá 

pelo tempo em que moram nesse estado; às conquistas profissionais que alcançaram; 

às famílias que formaram. Todas declararam que no início foi difícil a adaptação, mas 

que no decorrer dos anos, foram superando as dificuldades encontradas. Mesmo 

assim, analisando suas respostas, após trinta/ quarenta anos morando nesse estado, 

ainda observa-se a ressonância de certos discursos que desprestigiam a figura do 

rondoniense em suas falas. São pistas muitas vezes sutis, mas que exemplificam o 

poder do discurso colonial em constituir o Outro a partir de sua perspectiva. A força 

desse discurso é observada na reverberação de visões estereotipadas. Por isso, é 

difícil combatê-los, pois enraízam-se de tal forma, que passam a ser considerados 

como referência em nossa sociedade.  

As migrantes reconhecem as mudanças em suas perspectivas sobre o estado 

de Rondônia ao longo desses anos, pois já não falam na condição de migrantes 

recém-chegadas, mas como pessoas cuja história vem sendo construída nesse 

estado. Assim, o lugar de onde falam, atualmente, é de moradoras antigas, mães/ tias/ 

avós de rondonienses. Assim, essas entrevistadas, nas condições apresentadas, 

assumem uma terceira posição, definido por Bhabha (2013) como um lugar intervalar. 

Elas já não se consideram como eternas migrantes, pois tem mais anos vividos nesse 

estado do que nos locais de origem, mas também não se identificam como 

rondonienses, pois ainda há certa resistência a determinados aspectos. 

 

3.2.2 Entrevistas com rondonienses 

 

Foram entrevistados três rondonienses. Todos são filhos e/ou netos de 

migrantes. Apenas a mãe de um deles é rondoniense.  Para identificação de suas 

respostas, serão usadas letras do alfabeto: Entrevistados D, E e F.  
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Foi perguntado aos entrevistados se eles já ouviram pessoas de outros estados 

falar do rondoniense com preconceito. Suas respostas foram organizadas na seguinte 

tabela: 

 

Tabela 7: Preconceito vivenciado por rondonienses 

 

Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F 

 
Já. (...) Inclusive eu fui jogar 
o ano passado em Goiânia. 
De todos os estados que eu 
já fui, foi o que eu mais fui... 
assim, é ... discriminado (...) 
Eu estava indo... tinha que ir 
almoçar... quase não tinha 
restaurante aberto por perto 
do hotel (...). Eu saí, assim, à 
procura. Aí, saí perguntando 
para as pessoas onde ficava 
e o pessoal indicava (...) eu 
passei próximo de um senhor 
(...) eu falei com ele assim e 
não respondeu. (...) Aí eu 
falei de novo e ele parado 
assim... ele virava o rosto. 
(...) “Senhor...” tentando falar 
com ele. “Senhor”. Ele não 
me respondeu. (...) Aí eu 
peguei, né, fui caminhando 
(...) Aí ele falou... Eu estava 
com uma camisa de 
Rondônia. Estava escrito 
“Rondônia” aqui atrás. Aí ele 
falou: “Só podia ser de 
Rondônia”. Aí com a cor 
também deu pra ver... eu sou 
cor negra, né... ele também, 
eu senti que ele estava 
menosprezando também 
pela cor. Naquele momento 
eu fiquei com raiva. Aí, eu 
parei assim, olhei pra ele... 
Ah deve ser perturbado esse 
senhor. Aí eu deixei pra lá. 
 

 
Eu não diria preconceito, 
mas piadinhas a respeito. 
(...) Geralmente quando a 
gente fala que é de Rondônia 
e a pessoa é de outro 
estado, eles perguntam se 
aqui tem índio, se a gente 
convive com cobra, se a 
gente sabe lidar com onça, 
são piadinhas desse tipo.  
 
 

 
Já. (...) Eles têm preconceito 
que é... com cor... com a 
maneira de falar. Eles acham 
que a gente fala errado. (...) 
Foi essa experiência eu... tive 
quando eu viajei daqui. Eles 
acham que aqui, a gente não 
sabe de nada, que a gente é 
um bando de ignorante. (...) 
 
Eles falaram que a gente não 
sabe se expressar; que os 
rondonienses não têm 
coragem de trabalhar; que as 
pessoas “de fora” é que 
fizeram o Estado crescer; que 
as pessoas daqui mesmo não 
têm (...) capacidade de (...) 
evoluir (...). 
 
 
 
 

 

Observa-se que todos os entrevistados declararam já ter vivenciado situações 

preconceituosas por ser de Rondônia. O Entrevistado D declarou que sofreu 

preconceito duplamente em Goiânia por ser negro e por ser rondoniense. Relata que 
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foi pedir informações a um senhor e este o ignorou completamente. Acredita que esse 

senhor não quis dar informações, primeiramente, por causa de sua cor.  E, por fim, 

por ele ser de Rondônia. Esse último aspecto é observado quando, o Entrevistado D 

se vira para ir embora e o senhor observa a palavra “Rondônia” em sua camiseta 

(costas) e afirma: “Só podia ser de Rondônia”. Essa frase, no contexto relatado, soa 

com ironia e até como provocação. Esse senhor, ao proferir essa frase, demonstra 

seu desdém, preconceito, em relação ao entrevistado.  Evocando-se o próprio 

conceito da palavra preconceito (juízo pré-concebido), observa-se que houve uma 

avaliação de forma negativa do entrevistado pelo senhor abordado na rua. O senhor 

avaliou/julgou o entrevistado sem ao menos conhecê-lo. Primeiro, por ser negro e em 

seguida, por ser de Rondônia. Esse segundo aspecto, no contexto relatado pelo 

entrevistado, soou como uma confirmação de que ele merecia ser ignorado, de que 

ele merecia ser desprezado. Eva Landa (1998, p. 73) afirma que “o preconceito 

constitui uma violência que se exerce no nível do pensamento: violência, antes de 

mais nada, contra a própria capacidade de pensar”. E essa violência materializa-se 

nos discursos, nas relações sociais.  

O Entrevistado E afirma que já ouviu piadinhas ao declarar que é de Rondônia. 

Piadas que evocam estereótipos e que relacionam esse Estado a uma vida selvagem.  

O Entrevistado F afirma que fora do Estado as pessoas demonstram 

preconceito contra o rondoniense, contra sua cor, seu modo de falar; que o 

consideram como alguém ignorante, que não sabe de nada, que se encontra em um 

patamar inferior ao de quem avalia. Esse entrevistado afirma que em Rondônia falam 

que o rondoniense não gosta de trabalhar, que o crescimento do estado deve-se aos 

migrantes e que os rondonienses “não têm capacidade de evoluir”. 

Observa-se, nessas declarações, que os entrevistados afirmaram ter vivido 

situações preconceituosas por ser de Rondônia. São piadas, ironias, proferidas contra 

o rondoniense, maculando sua imagem e o constituindo a partir de posições 

discriminatórias. Esses discursos demonstram que o rondoniense sofre preconceito 

tanto dentro quanto fora de seu estado e que não são situações excepcionais, mas 

frequentes.  

Bhabha (2013, p. 119) afirma que o discurso colonial “é uma forma de discurso 

crucial para a ligação e uma série de diferenças e discriminações que embasam as 

práticas discursivas e políticas da hierarquização racial e cultural”. Para Pêcheux 

(2014), os discursos são práticas sociais. Assim, discursos preconceituosos 
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constituem práticas também preconceituosas, que embasam posicionamentos 

discriminatórios.   

Foi perguntado aos entrevistados sobre as circunstâncias, conjunturas, em que 

se usa a expressão “o povo daqui”. 

 

Tabela 8: O que se fala sobre “o povo daqui?” 

 

Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F 

 
O povo daqui? (...) Sim. (...) 
Quem nasce aqui. (...) É na 
maioria das vezes, fala mal, 
né... (...)O povo daqui é 
preguiçoso. (...) O povo 
daqui é ... Como é que é? ... 
Meio sujo, não tem a cultura 
de manter os ambientes 
limpos da cidade, as ruas 
limpas.   
 

 
Sim.(...) Em sua maioria é 
pra falar mal. (...) Eu acho 
que na cabeça ... quando 
eles falam isso, eu já ouvi, 
quando eles falam, eles 
querem  falar do povo que 
nasce aqui. (...) Ah, o “povo 
daqui é porco”, por exemplo, 
eles costumam falar. 
“Gostam de jogar lixo na 
rua”, que é uma coisa que 
também já vem mudando 
muito, que antigamente era 
mais, eu acho que agora já 
vem mudando um 
pouquinho. Apesar que isso 
daí é uma característica dos 
latinos, né. Então, não é só o 
rondoniense. Mas, eu acho 
que com a educação de hoje, 
com esse investimento no 
meio ambiente, eu acho que 
eles estão mudando esse 
cenário aí.  
 

 
Quem nasceu aqui, os que 
vieram e já se consideram 
daqui... eu digo que é o povo 
daqui (...)  
 
Falando mal. (Foi perguntado 
se referem-se a quem nasceu 
aqui ou a todos que vivem 
aqui) A quem é nascido... 
quem tem herança daqui. Já é 
outra conotação. 
 
Eu sou daqui, eu posso falar, 
né... não é uma capital bonita! 
Infelizmente, a gente não tem 
governantes que se 
preocupam, né, com a estética 
da cidade, com a limpeza. Os 
próprios moradores daqui 
muitas vezes também não... 
não capricham, né, não zelam 
pela cidade, na questão de 
lixo, de mato. 
 
(Foi perguntado se essa falta 
de zelo é só do rondoniense) 
 
Não. Tem muitas pessoas que 
vem de outros estados que 
ajudam, que colaboram com 
isso. (Quando falam sobre 
isso, geralmente atribui-se ao 
rondoniense?) É... que somos 
nós.  
 

 

 Os três entrevistados declararam que as pessoas, geralmente, quando usam a 

expressão “o povo daqui” é para falar mal e que nessas falas estão se referindo 

exclusivamente a quem nasceu aqui e não aos migrantes que vivem aqui.  
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O Entrevistado D afirmou que já ouviu falar que o povo daqui é preguiçoso, 

sujo, pois não tem a cultura de manter os ambientes limpos. 

O Entrevistado E declarou que já ouviu falar que o povo daqui é “porco” e que 

gosta de jogar lixo na rua. 

O Entrevistado F afirma que para ele “o povo daqui” é tanto os que nasceram 

aqui quanto aqueles que já se consideram rondonienses, mas que, geralmente, 

quando se escuta alguém usar essa expressão refere-se apenas a quem nasceu aqui 

e que normalmente falam mal. O Entrevistado F reconhece que há problemas de lixo 

e de mato nessa capital, mas afirma que isso não é culpa exclusivamente do 

rondoniense; que os governantes também não se preocupam com a estética da 

cidade e que há pessoas de outros estados que também contribuem para esse 

quadro. Afirma ainda que mesmo assim, infelizmente, atribui-se o problema do lixo 

apenas ao rondoniense.  

É sabido que o problema de saneamento básico nesse Estado é grande, quase 

não existe tratamento de esgoto. Entretanto, não se pode analisar algo verificando 

apenas uma de suas dimensões. Nessa capital, por exemplo, empreendimentos que 

deveriam dar exemplo, muitas vezes, depositam seus resíduos em locais 

inapropriados. Condomínios que abrigam pessoas com maior poder aquisitivo são, 

constantemente, alvo de denúncias de poluição dos córregos da cidade. O próprio 

crescimento desordenado dos bairros e a falta de saneamento básico vêm 

contribuindo para o caos ambiental no estado de Rondônia.  

Simplificar o problema, dizendo que é culpa do rondoniense é uma forma de 

mascarar os vários culpados, buscando-se um bode expiatório para se atribuir todas 

as mazelas. Dizer que o rondoniense é “sujo, porco, sem cultura” é adotar uma postura 

preconceituosa diante do Outro. É caminhar pelos parâmetros do discurso colonial 

que julga o Outro pelo prisma das diferenças, diminuindo, desprezando-o. Não se 

pode esquecer que o rondoniense não é nenhum alienígena, e sim descendente de 

migrantes de todo o país que vieram para esse estado em busca de uma vida melhor 

e que trouxeram consigo sua cultura.  Além disso, a questão do lixo não é um 

problema vivenciado exclusivamente por esse estado. Nos jornais televisivos, fala-se 

sobre alagações em grandes cidades e que um dos fatores é o despejo inapropriado 

de lixo nas ruas. Agora, por que em Rondônia, o problema do lixo, há décadas, é 

responsabilidade exclusiva dos rondonienses? Será que o migrante jamais jogou lixo 
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nas ruas de Rondônia? Ou Jamais contribuiu para a poluição dos igarapés que cortam 

a capital desse Estado?  

É preciso buscar soluções para esses problemas sim. Mas é preciso também 

que se tenha o bom senso de considerar que todos que moram em determinado lugar 

têm sua parcela de responsabilidade sobre as condições da cidade. Dizer que a culpa 

é do rondoniense é banalizar a falta de ações também do poder público, tentando 

justificar a inércia dos governantes através do argumento de que a cidade é suja 

exclusivamente porque o “povo daqui” gosta de sujeira. 

Ocorre, muitas vezes, que determinado grupo atribui ao Outro a 

responsabilidade pelos problemas vivenciados, como forma de justificar seu 

preconceito. Eva Landa (1998, p. 78) exemplifica o que ocorre em São Paulo com 

relação aos nordestinos: 

 

Em São Paulo, metrópole que já recebeu uma forte corrente de 
imigrantes do nordeste do país, buscando fugir à seca e à fome, uma 
parte da população começa a atribuir aos nordestinos, considerados 
uma sub-raça de brasileiros, a responsabilidade por todos os 
problemas da cidade (...) 

 

De acordo com o exemplo dado por Eva Landa, em São Paulo, não se recebe 

bem os nordestinos, pois julgam-nos inferiores. Isso ocorre, pois o Nordeste, assim, 

como o Norte do país, são regiões menos desenvolvidas economicamente e por isso 

seus moradores quando se deslocam para as regiões mais desenvolvias sofrem 

preconceito. 

Em Rondônia, essa discriminação também acontece. Porém, de uma forma 

bem particular, pois o rondoniense sofre preconceito dentro de seu próprio estado, 

geralmente, por pessoas provindas de outras regiões do país. Atribuem a ele toda a 

responsabilidade pelos problemas vivenciados nessa região. Essa postura demonstra 

uma forma de se eximir de um comprometimento com o lugar onde se vive, onde se 

constrói uma vida. Esquece-se que a responsabilidade é de todos que vivem aqui. 

Esse tipo de postura muda o direcionamento das responsabilidades das próprias 

autoridades, que, teoricamente, têm o dever de promover ações para solucionar os 

problemas aqui vivenciados. Talvez essa falta de compromisso dos governantes 

observada nesse estado se dê pela falta, primeiramente, de uma preocupação 

legítima com a qualidade de vida do povo que mora aqui. Segundo, porque esses 
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discursos que responsabilizam apenas o rondoniense por esses problemas, tiram o 

foco das autoridades e da inércia em resolver tais questões.  

É necessário que todos os que vivem em Rondônia busquem solucionar esses 

problemas, pois essas questões não atingem apenas o rondoniense, mas a todos que 

moram nesse estado.  Os discursos coloniais estão sempre a serviço de alguém, 

assim, pergunta-se “a quem interessa continuar atribuindo-se ao rondoniense a 

responsabilidade por todas as mazelas do estado de Rondônia?” No mínimo, esses 

discursos estão a serviço de tirar a responsabilidade de muita gente que se 

engrandece com a inferiorização do rondoniense, definindo-o como “porco”. Há áreas 

na cidade de Porto Velho, por exemplo, cujo serviço de coleta de lixo é bastante 

precário. Dizer que os moradores dessa área gostam de lixo, de sujeira, é encobrir a 

deficiência do poder público em oferecer um serviço de qualidade.  

Foi perguntado aos entrevistados, também, sobre como é vista a Cultura de 

Rondônia por aqueles que não pertencem a esse estado. 

 

Tabela 9: Posicionamentos de rondonienses sobre críticas feitas à cultura de seu 

estado 

 
Entrevistado D Entrevistado E Entrevistado F 

 
(...) geralmente, o pessoal 
que vem de fora, 
particularmente (...) o 
pessoal que é do Sul, né. 
Fala que a cultura lá é 
melhor, tal... referente à 
nossa aqui... Já citaram 
pessoas, colegas meus já 
citaram isso. Sim, tipo aqui, 
reclamavam da cidade. 
(...)no momento, a gente 
estava entre os amigos, 
falava assim: “Poxa, tu tá 
trabalhando aqui, servindo a 
cidade, você quer... ainda 
fica criticando a cidade, tal... 
Aí foi se tocando, aí foi 
melhorando. Aí, não tocava 
mais no assunto perto... 
Mora aqui, inclusive, tá 
fazendo curso comigo, 
agora, de sargento.  
 

 
Alguns acham que aqui a 
gente só copia, né, a ... 
cultura de outros.  Isso 
geralmente... eu tinha uma 
colega que era do... acho 
que era do nordeste... não, 
era sudeste. Então, eles 
achavam superiores a 
cultura, até o 
desenvolvimento mesmo, 
eles achavam. 

 
Eles acham que a gente não 
tem cultura, que a nossa 
cultura é pobre. 
 
(...) Eu acho errado. Porque 
cultura não é só aquela que 
vem de fora. É a que vem de 
fora e você adapta pra ... do 
jeito que dá certo aqui. A 
cultura das comidas, das 
danças, a gente vai se 
adaptando. Então, cria-se uma 
cultura daqui. Porque não vai 
ser idêntico, igual ao que já 
veio. Porque a gente vai se 
adaptando, a gente vai se 
moldando, vai aperfeiçoando 
ou mudando uma coisa aqui 
outra acolá. Então fica a 
cultura de Rondônia. Fica a 
cara de Rondônia.  
 
(...) tem o toque das pessoas 
daqui.  



80 
 

Tanto o Entrevistado D quando o E afirma que colegas vindos de outras 

regiões do país (Sul/ Sudeste) já falaram que a cultura deles era superior à de 

Rondônia. O Entrevistado E comenta sobre o julgamento equivocado de alguns 

migrantes ao afirmarem que Rondônia copia a cultura dos outros. O Entrevistado F 

declara que pessoas de outras regiões acham que esse estado não tem cultura ou 

que a cultura é pobre. Esse último, ao discorrer sobre a incorporação de outras 

culturas nesse estado, afirma que Rondônia tem cultura e que passa por processos 

de adaptação, dando surgimento a novas manifestações devido ao “toque das 

pessoas daqui”.  

Ora, é impossível se relacionar socialmente desvinculando-se a cultura, a forma 

de cada povo viver e compreender o mundo. Os migrantes provindos de outras partes 

do país e/ou do mundo trouxeram junto de si suas culturas, pois não é possível 

desvincular sujeito e cultura. Assim, Rondônia apresenta-se rica e múltipla devido a 

tantas contribuições. Não é melhor nem pior, pois a cultura não pode ser mensurada 

e nem avaliada hierarquicamente. Devido aos vários fluxos migratórios que 

acompanham a trajetória desse estado, a cultura de Rondônia constitui-se na 

heterogeneidade, na multiplicidade, na pluralidade. Entretanto, muitas vezes, essa 

multiplicidade é avaliada negativamente, de forma que se ouve dizer que Rondônia 

não tem cultura. Na verdade, é o contrário, Rondônia tem tantas culturas que a fazem 

singular, pois nesse “processo em formação”, foram sendo incorporados diferentes 

expressões culturais.  

Se observarem a culinária, por exemplo, perceber-se-á uma riqueza 

incomparável, pois, nesse estado, agregaram-se à culinária contribuições de diversas 

regiões, criando-se uma nova.  E assim, acontece com tantas outras manifestações 

culturais. Diante dessa realidade, não se pode simplificar nesse estado denominações 

como o “pão de queijo mineiro”; “o vatapá nordestino”; “o churrasco gaúcho”, etc.  

Aqui, é o pão de queijo, o vatapá e o churrasco rondonienses também, pois se essa 

culinária está incorporada no cotidiano de Rondônia e os rondonienses, filhos/ netos/ 

bisnetos de tantos migrantes, a apreciam, tudo isso já deveria ser considerado como 

culinária local também. Afinal, como afirma Bhabha, em O local da Cultura (2013, p. 

124), “nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem simplesmente dualista na 

relação do Eu com o Outro”.  
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Assim, a cultura de Rondônia não pode ser classificada como uma cópia da 

cultura de outras regiões, pois o que ocorre são incorporações.  Afinal, as culturas não 

estão presas a lugares, mas vão sendo constituídas pelas relações entre os sujeitos. 

O não reconhecimento das manifestações culturais vivenciadas nesse estado 

denota posturas limitadas e preconceituosas. Não existe cultura superior ou inferior 

da mesma forma que não existe cultura “pura, imutável”. É preciso reconhecer que 

Rondônia tem sua cultura, constituindo-se a partir de diferentes contribuições.  

Rondônia, como alguns estudiosos afirmam, “é um caldeirão cultural”. Negar 

essa sua característica é uma forma de querer negar a forma de viver do povo 

rondoniense.  Afinal, como afirma Bhabha (2013, p. 74) é insustentável reivindicar 

qualquer originalidade cultural: 

 

É apenas quando compreendemos que todas as afirmações e 
sistemas culturais são construídos nesse espaço contraditório e 
ambivalente da enunciação que começamos a compreender porque 
as reivindicações hierárquicas de originalidade ou “pureza” inerentes 
às culturas são insustentáveis, mesmo antes de recorrermos a 
instâncias históricas empíricas que demonstram seu hibridismo. 

 

Refletindo-se sobre a história de nosso país, vemos que a cultura brasileira 

recebeu diferentes contribuições, apresentando-se de forma diversificada. Rondônia, 

também, por ser um Estado marcado historicamente por vários fluxos migratórios, 

apresenta-se de forma múltipla, com um “toque especial das pessoas daqui”, como 

afirmou o Entrevistado F.  

 

 

3.2.3 Textos Jornalísticos 

 

Foram analisados dois artigos jornalísticos que carregam representações sobre 

Rondônia/rondoniense. O primeiro, Rondônia para principiantes, de Edson Lustosa, 

publicado no ano de 1986 em O Pasquim que será denominado Texto nº 3 (T3). E o 

segundo, Em Rondônia é assim mesmo..., de Professor Nazareno, publicado no ano 

de 2009, no jornal eletrônico Rondoniaovivo.com que será denominado Texto 4 (T4). 

Ambos em anexo.  

Os textos em análise apresentam as seguintes particularidades:  
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Tabela 10: Cruzamento de informações sobre os textos 3 e 4  

 

 
 

 
TEXTO 3 

 
TEXTO 4 

 
TÍTULO 

 
Rondônia para principiantes 

 
Em Rondônia é assim 

mesmo... 

 
AUTOR 

 
Edson Lustosa 

 
Professor Nazareno 

 
ANOS DE 

PUBLICAÇÃO 
 

 
1986 

 
2009 

 
VEÍCULO 

 

 
Jornal impresso 

 
Jornal eletrônico 

 

São discursos construídos por autores diferentes, com publicação em período 

e em veículos de comunicação distintos. Esses discursos apresentam títulos 

específicos, mas que antecipam a mesma referência – Rondônia. 

Nesses discursos, são construídas representações sobre esse estado e seus 

moradores de forma inferiorizada, a partir de críticas aos costumes, falares, modos de 

se comportar, culinária, entre outros aspectos. 

O primeiro, “Rondônia para principiantes”, que será denominado como T3, 

deixa ecoar a voz do migrante experiente que quer dar orientações para os recém 

chegados sobre o estado, conforme o próprio título sugere, dirigindo-se aos 

“principiantes” em Rondônia; o segundo, “Em Rondônia é assim mesmo...”, que será 

denominado como T4, expressa, logo no início, a afirmação de que “se um turista 

desavisado tivesse a coragem de andar por este pedaço de Brasil necessitaria 

entender algumas peculiaridades locais”. Assim, como “migrantes experientes”, os 

autores dão “dicas” a quem é de fora (migrantes/ turistas desavisados) como é o 

estado de Rondônia.  

Nos dois discursos, constrói-se uma imagem de Rondônia como um lugar que 

faz parte do Brasil, mas que apresenta características peculiares que o diferem dos 

outros estados, sempre com uma carga negativa: T3 – “Eldorado brasileiro; único 

lugar do mundo em que isso acontece; terra de pioneiros; vanguarda da vanguarda”; 

T4 – “Pedaço do Brasil; não é o fim do mundo. Mas tem coisa que parece; solo 

provinciano; pobre Rondônia”.  
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Um olhar crítico e irônico é apresentado em ambos os textos, sempre se 

destacando uma ideia de “atraso”; de lugar único e peculiar no quesito “estranheza”. 

Assim, são feitas várias críticas, dentre elas, observou-se algumas regularidades 

(Foucault, 2013a) que podem ser observadas na tabela a seguir:  

 

Tabela 11: Regularidades entre os textos 3 e 4 

 

 
REGULARIDADES 

 
TEXTO 3 

 
TEXTO 4 

 
 
 
NOMES DE LINHAS DE 
ÔNIBUS 

 
Os ônibus (...) geralmente 
tem nomes ilustres, de 
presidentes (..) Rosevelt, 
ainda que não exista nenhum 
bairro nem rua com esse 
nome;  
 

 
Há até uma linha de ônibus 
com o pomposo nome de 
Presidente Roosevelt mesmo 
que não existe nenhuma rua, 
praça ou bairro com este 
nome. 

 
 
 
 
 
 
 
COSTUMES LOCAIS 
 
 
 
 
 

 
Culinária local não é das mais 
ricas. Comidinhas típicas, não 
há; A moçada curte mais é o 
volume e o recheio (...) o 
tempero mais usado na 
região é o colorau; Dos três 
cinemas da capital, dois 
passam filme de sacanagem. 
E um faz a sacanagem de 
passar filme de kung fu.  
 

 
Porto Velho tem o santo 
padroeiro (...) mas não tem a 
festa, não é incrível? Festa 
mesma só a Flor do Maracujá 
que é realizada em junho sem 
homenagear absolutamente a 
ninguém; A nossa Semana 
Santa é comemorada no final 
de maio ou mesmo em junho 
sem maiores explicações; No 
lado cultural o festival de 
bizarrices chega até a ser 
folclórico.  
 

 
 
 
 
LINGUAGEM DO 
RONDONIENSE 

 

Papagaio é pipa, pipa é 
papagaio, caneta é lapiseira, 
bola de gude é peteca (...); E 
o vocabulário? Você tem que 
se acostumar. Sanduíche é 
tudo X (corruptela do cheese 
americano).  

 

Sem dominar uma única 
palavra do inglês, grande 
parte dos comerciantes locais 
exagera no S’ (...). 

 

 
Os dois artigos apresentam Rondônia como um lugar com características 

únicas, mas não positivamente, pelo contrário, fazem várias críticas sempre com um 

tom debochado de quem não pertence a esse lugar, mas que se sente em uma 

posição superior e confortável para falar o que quiser. Assim, é um olhar de fora que 
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analisa o lugar e as pessoas com os quais não se identifica, pois não se sente parte 

desse grupo.  

Em relação à caracterização do rondoniense, observa-se que o mesmo olhar 

debochado lançado ao estado de Rondônia é também direcionado aos 

rondonienses/porto-velhenses, colocados em um patamar de inferioridade, como 

pode ser observado na tabela a seguir:  

 

Tabela 12: Representações sobre o rondoniense no texto 3 
 

 
PESSOA DADA A 

ESPERTEZAS 

 
PESSOA QUE NÃO 

TEM PALADAR 
EXIGENTE 

 

 
PESSOA COM 

GOSTOS 
ESQUISITOS 

 
PESSOA 

ALIENADA 

 

 
Comidinhas típicas, 
não há. Só a 
saltenha, pastel de 
vento que tentam 
marotamente imitar a 
saltenha boliviana, 
substituindo-se o 
recheio original de 
frango por uma 
rarefeita mistura de 
batata cozida com 
bem pouquinha 
carne moída; (...) 
(...) Conforme a cara, 
o vendedor dará o 
preço (...) 

 

 
Rondoniense come 
com os olhos (...) 
Paladar é coisa 
pouco apurada aqui 
(...) 

 
Dos três cinemas da 
capital, dois passam 
filmes de 
sacanagem. E um 
faz a sacanagem de 
passar filme de kung 
fu. Mas é disso que o 
povo gosta e aí? 
Tem gosto pra tudo... 

 

 
(...) beber bastante a 
toda e qualquer 
oportunidade ou 
converter-se à 
Assembleia de Deus, 
enfim, alienar-se 
completamente pelo 
sistema local, 
evitando todo e 
qualquer tipo de 
questionamento... 

 

 

Além de apresentar uma visão debochada e etnocêntrica sobre o rondoniense 

de forma geral, quando se fala especificamente sobre as jovens, apresenta-as como 

mulheres fáceis, que não têm pudor algum:  

 

Tabela 13: Discursos sobre as mulheres rondonienses no texto 3 
 

 
MULHER FÁCIL QUE GOSTA DE SE 
ENVOVLER COM MOTOCICLISTAS 

 

 
MULHER QUE SE ENVOLVEM COM 

VÁRIOS HOMENS 

 
As menininhas sofrem (ou será que gozam?) 
na mão dos motoqueiros, mas não criam 

 
(...) currar é dar geral: “Fulaninha levou uma 
geral de quinze motoqueiros de uma vez só”. 
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vergonha é fácil conhecer garotas com 
apelidos sutis como Shell, Texaco, Atlantic, 
Esso... 

- frase que se ouve com frequência cada vez 
maior 

 

No primeiro fragmento, ao citar nomes de postos de gasolina, insinua-se que a 

mulher rondoniense se enquadra em um perfil popularmente chamado de “Marias 

gasolinas” que se envolvem apenas com homens que tem veículo (motocicleta, 

automóvel).  

No segundo fragmento, afirma-se, ironicamente, que é comum ouvir notícias 

sobre mulheres que se relacionaram intimamente com vários homens. Esse fragmento 

ao ser apresentado de forma irônica, expressa um olhar extremamente machista, pois 

está banalizando o estupro coletivo, em que a mulher não aparece como vítima.   

No texto 4, são construídas representações do rondoniense como pessoas 

totalmente alienadas, o que pode ser observado na tabela a seguir:  

 

Tabela 14: Representações sobre o rondoniense no texto 4 

 

 
Pessoas que não se 
preocupam com os 
problemas ambientais  

 
Quase os cem por cento dos rondonienses foram 
favoráveis às construções das hidrelétricas na calha do rio 
Madeira. Nem se preocuparam com os desastres 
ambientais que poderiam ser causados. Talvez seja por 
isto que quase não exista rondoniense nativo defensor do 
meio ambiente. Os poucos que defendem são de fora. 
 

Pessoas que apresentam 
comportamento incomum. 

 
Neste pedaço de Brasil, prostituta se apaixona pelo cliente, 
traficante de droga se vicia e professor de História tem 
religião. Se brincar, professor de Português não saberá 
escrever um texto e ainda terá problemas com a gramática 
normativa... 
 

Pessoas alienadas que 
torcem para times de outros 
estados 
 

 
E os habitantes locais, feito cururus, ainda têm o topete de 
torcer pelos times do sul do país... eles próprios são os 
primeiros a avacalhar o falido futebol local. Coitados: vivem 
de um passado que nem glória tem.  
 

 
Pessoas que se preocupam 
com coisas sem importância 

 
Rondoniense parece mesmo é gostar de miçangas, 
espelhos e quinquilharias... E gostam também de dar os 
melhores empregos para os que vêm de fora. 
 

  
Para grande parte dos rondonienses, desenvolvimento são 
passarelas que caem e matam gente, shoppings centers 
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Pessoas que tem uma visão 
deturpada sobre o que é 
“desenvolvimento” 

que desabam o forro, edifícios mal estruturados e 
hidrelétricas que provocam desastre ambientais e têm 
pesadas multas do Ministério do Trabalho em seus 
canteiros de obras. 
 

 
Uso da palavra “beiradeiro” 
para denominar o 
rondoniense de forma 
pejorativa.  

 
E o que é pior: muitos beiradeiros locais não querem que 
ninguém fale nada disto. 

 

Em relação ao primeiro fragmento destacado do T4, em que se afirma que não 

há nenhum rondoniense defensor do meio ambiente; que cem por cento foi favorável 

à construção das usinas hidrelétricas sem se preocupar com os desastres ambientais 

que seriam causados, pergunta-se: Em que fonte o autor baseou-se para fazer essa 

afirmação? Esqueceu-se dos vários rondonienses que viveram por décadas no bairro 

triângulo, em Porto Velho, e tiveram que sair devido a impactos diretos sofridos nessa 

área, deixando para trás toda uma história? Será que eles foram favoráveis à 

construção das usinas? Esqueceu-se de que os problemas ambientais não são uma 

realidade exclusivamente do estado de Rondônia? Esqueceu-se de que as “regiões 

mais desenvolvidas” de nosso país foram as primeiras a sofrer os maiores impactos 

ambientais de nossa história? Noticiários falam sobre os problemas do rio Tietê, em 

São Paulo; sobre o esgoto e o lixo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro; 

problemas causados pela transposição do rio São Francisco, entre outros. Será que 

os problemas ambientais que acontecem nos outros estados também são culpa do 

rondoniense? Claro que não. Entretanto, nos dois textos, querem construir uma 

imagem do rondoniense como alguém alienado e ignorante, responsabilizando-o por 

todos os problemas locais.   

Observa-se, não apenas nesse fragmento, mas em todo o texto nº 4, um 

discurso claramente preconceituoso sobre o rondoniense, buscando-se sempre 

diminuir, desmoralizá-lo. É uma visão etnocêntrica sobre o outro, sobre tudo que o 

representa.  

Os artigos analisados não apresentam aparentemente nenhum princípio de 

unidade, pois não foram divulgados no mesmo jornal; nem escritos no mesmo ano. 

Não pertencem ao mesmo autor. Não apresentam o mesmo título ou a mesma 

estrutura. Estão assim dispersos. Entretanto, ao serem analisados, observou-se que 

apresentam regularidades, pois ambos analisam o estado de Rondônia e os 
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rondonienses a partir de uma perspectiva colonialista, criticando tudo que é local, 

como cultura, costumes, linguagem, comportamento, entre outros aspectos. Assim, 

esses artigos jornalísticos encontram-se inscritos em uma mesma formação 

discursiva. Conforme Foucault (2013a): 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir (uma ordem, correlações, posições e 
funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se 
trata de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2013a, p. 47) 

 

Os textos jornalísticos analisados encontram-se inscritos na mesma formação 

discursiva/ ideológica, pois comungam do mesmo olhar preconceituoso para avaliar o 

estado de Rondônia, mesmo que tenham sido escritos por autores distintos, em 

períodos diferentes. Ambos maculam a imagem do rondoniense, debochando de seu 

modo de ser, representando-o discursivamente como alienado e desprovido de 

qualquer inteligência.  

Analisando-se essa inscrição, a partir da Crítica Pós-Colonialista, observa-se 

que esses textos apresentam um discurso que pode ser classificado como discurso 

do colonizador, conforme teóricos dessa linha de estudo, pois se caracterizam pelo 

olhar que se coloca em uma posição de superioridade para avaliar o outro, “o 

colonizado”. Esse discurso do colonizador não é adotado apenas por quem se 

caracteriza historicamente como tal, mas por todos aqueles que reproduzem essa 

postura etnocêntrica para avaliar o outro, menosprezando cultura, língua e tudo aquilo 

que o identifica. Por trás desses discursos, sempre há uma relação de poder, pautada 

mais em diferenças sociais, políticas e econômicas do que propriamente culturais.  

Edward Said (2007) analisa a construção do Oriente pelo Ocidente, destacando 

as relações de poder. Busca demonstrar que a identidade do colonizado é constituída, 

manipulada, pelo discurso do colonizador. E é esse aspecto que se deve dar bastante 

atenção, pois, segundo esse teórico (p. 73), o que dava ao mundo dos orientais a sua 

inteligibilidade e identidade não era o resultado de seus próprios esforços, mas antes 

toda a complexa série de manipulações sagazes pelas quais o Oriente era identificado 

pelo Ocidente. 

Nessa perspectiva, Rondônia torna-se o Oriente, lugar estranho e “distante” 

que discursivamente é constituída a partir do olhar de quem é de “fora”, ou seja, 
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provindo de outros estados. Rondônia é caracterizada como colonizada nesses 

discursos, pois não se encontra em uma posição de poder, por não fazer parte das 

regiões economicamente mais desenvolvidas de nosso país.  

No decorrer da história da humanidade, muitos discursos foram construídos 

com o objetivo de legitimar preconceitos raciais, sociais, religiosos, entre outros; 

revelando o desejo de um grupo em subjugar os demais. E isso acontece também nos 

dias atuais, pois o discurso está intrinsicamente relacionado ao poder, pois através de 

práticas discursivas busca-se alcançar, justificar, manter esse poder.  

Os recortes analisados afrontam Rondônia. É um discurso desrespeitoso, 

ofensivo, etnocêntrico, que busca atingir a imagem do rondoniense, construindo uma 

representação dele como alguém que não tem valor, que pode ser espezinhado, 

humilhado, com a justificativa de que o mesmo se encontra em um patamar inferior 

ao de quem fala. Esses discursos exercem uma forma de poder conferido pelos meios 

de comunicação em que foram divulgados, a imprensa. Através de um discurso 

protegido pela chamada “liberdade de expressão”, os autores sentiram-se à vontade 

para divulgar suas concepções preconceituosas sobre Rondônia, sem nada temer. E 

o pior é que muita gente que lê concorda com eles, reproduzindo também esse 

discurso discriminatório sobre o rondoniense e dando a esse tipo de visão o status de 

verdade.  

Em relação aos veículos em que esses discursos foram divulgados, não se 

pode esquecer que a imprensa é formadora de opinião, influenciando e/ou 

determinando a forma de pensar de muitas pessoas.  Ela, segundo Althusser (1983, 

p.68 e 78), é uma das instituições que compõem os aparelhos ideológicos do Estado, 

concorrendo, assim, para a reprodução das relações de produção, isto é, das relações 

de exploração capitalista.  

Enquanto Althusser (1983, p. 71) afirma que os aparelhos ideológicos do 

Estado podem não apenas ser os meios, mas também o lugar da luta de classes, 

Pêcheux (2014, p. 131) afirma que eles não são a expressão da dominação das 

ideologias dominantes, mas sim o seu lugar e meio de realização. Assim, a imprensa 

ao mesmo tempo em que é um lugar em que há as lutas de classes cujo embate 

acontece através dos discursos, é também um lugar em que as ideologias são 

praticadas. Dessa forma, os discursos divulgados pela mídia não são apenas a 

expressão do poder, mas é onde se exercita esse poder, onde ele é legitimado. 
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Quando os autores divulgaram seus discursos preconceituosos sobre 

Rondônia/rondoniense na imprensa jornalística não estão apenas expressando suas 

visões estereotipadas sobre este estado e sua gente, mas estão fazendo 

demonstrações de seu poder; estão exercitando esse poder através de seus 

discursos. O poder do discurso não apenas representa o Outro, mas como 

materialização das ideologias, acaba constituindo-o diante da sociedade, a partir de 

uma visão hierárquica de classes.  

Esses discursos buscam legitimar a supremacia de quem fala, desqualificando 

aquele de quem se fala, caracterizando-se, assim, como discurso colonial. Nesses 

discursos destacam-se não apenas diferenças culturais, mas principalmente 

diferenças sociais e econômicas, pois a importância de um grupo é determinada pelo 

lugar em que ele ocupa em uma sociedade elitista e classista. A imprensa como 

aparelho ideológico do estado não apenas reproduz esses discursos, mas também o 

constitui, zelando também por sua manutenção de acordo com os interesses das 

classes que a domina.  

Said (2007) fala sobre a manutenção desses discursos através de uma relação 

dialética entre autores e leitores: 

 

Há uma dialética de reforço um tanto complexa, pela qual as 
experiências dos leitores na realidade são determinadas pelo que 
leram, e isso por sua vez influencia os escritores a adotar temas 
definidos de antemão pelas experiências dos leitores. (SAID, 2007, p. 
142) 

 

Esse autor alerta ainda para o perigo da legitimação dos discursos quando se 

apresentam institucionalizados, pois conseguem “criar” realidades:  

 

(...) Um texto que se propõe conter conhecimento sobre algo real, e 
que surge de circunstâncias semelhantes às que acabei de descrever, 
não é facilmente descartado. Atribui-se-lhe conhecimento. A 
autoridade de acadêmicos, instituições e governos pode ser-lhe 
acrescentada, circundado-o com um prestígio ainda maior que o 
garantido por seus sucessos práticos. Muito importante, esses textos 
podem criar não só conhecimento, mas também a própria realidade 
que parecem descrever. Com o tempo, esse conhecimento e a 
realidade produzem uma tradição, ou o que Michel Foucault chama 
discurso, cuja presença ou peso matéria – seja qual for a originalidade 
de um determinado autor – é responsável pelos textos a que dá 
origem. (SAID, 2007, p. 142-143) 
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Diante de tudo isso, os textos analisados não podem ser considerados apenas 

como uma estrutura linguística composta por signos. Como práticas discursivas, 

constroem referências (preconceituosas) sobre o rondoniense, ultrapassando os 

limites de uma mera representação. Expressam o desejo de significá-lo de uma forma 

estigmatizada e desejam alcançar o status de verdade ao serem divulgados em meios 

de comunicação em massa. Assim, os discursos analisados não são apenas 

representações, mas construções discursivas do rondoniense e do estado de 

Rondônia. Conforme afirma Foucault (2013a), os discursos são práticas formadoras 

dos objetos de que falam:  

 
(...) consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de 
signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a 
representações), mas como práticas que formam sistematicamente os 
objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; 
mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 
coisas. (FOUCAULT, 2013a, p. 60) 

 

Por isso esses discursos devem ser enfrentados, combatidos, pois não se pode 

aceitar que os outros digam o que o rondoniense é. Não se pode achar ingenuamente 

que são apenas opiniões de pessoas isoladas sem nenhuma importância, pois esses 

discursos, através dos meios de comunicação em massa, atingiram e atingem ainda 

muitos leitores; reforçam e reproduzem o preconceito contra este estado e seus 

moradores; e expressam a hipocrisia de pessoas que constroem suas vidas e histórias 

nessa terra e que mesmo assim ainda se levantam para macular sua imagem. Não se 

pode permitir que Rondônia/ rondonienses sejam representados, constituídos dessa 

forma tão estereotipada e leviana.   

  

3.2.4 Representações em Memes 

 

Segundo o site https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme (Acesso em 08/07/2016), 

“meme de internet é um termo usado para descrever um conceito de imagem, vídeo 

relacionados ao humor que se espalha via Internet”. É um gênero comumente 

compartilhado nas redes sociais, pois abordam diversos temas de forma humorística.  

Os memes são constituídos através das relações entre linguagem visual e 

linguagem escrita, o que favorece sua propagação, pois vive-se em uma época 

sedenta por imagens, devido ao seu poder de representação, sedução, persuasão. 
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Assim, as imagens próprias desse gênero são bastantes compartilhadas nos 

ciberespaços, pois atraem de forma convidativa os olhares dos internautas.  

Martine Joly, em Introdução à Análise da Imagem (1996), afirma que “vivemos 

uma civilização da imagem (...) contemplando-as ou fabricando-as, todos os dias 

acabamos sendo levados a utilizá-las, decifrá-las, interpretá-las” (JOLY, 1996, p. 9-

10).  

As imagens fazem parte do cotidiano das sociedades na atualidade, 

favorecendo a propagação de diferentes discursos. Na verdade, as imagens não são 

apenas um atrativo, mas fazem parte da significação do próprio discurso. Os memes, 

por exemplo, são constituídos por esse jogo entre imagem e escrita, de forma que sua 

compreensão perpassa pela relação entre ambos. Assim, no presente estudo, não se 

dissociou imagem de escrita, mas analisaram-se os discursos produzidos a partir da 

relação entre as duas. Foram selecionados quatro memes sobre o estado de 

Rondônia. Todos apresentam o mesmo referente, entretanto, expressam diferentes 

olhares, perspectivas, significados.    

Hall (2016), refletindo sobre a produção de sentidos através das mídias, afirma 

que:  

 

O sentido é também produzido em uma variedade de mídias; 
especialmente, nos dias de hoje, na moderna mídia de massa, nos 
sistemas de comunicação global, de tecnologia complexa, que fazem 
sentidos circularem entre diferentes culturas numa velocidade e escala 
até então desconhecidas na história. (HALL, p. 22, 2016) 

 

Os memes propagados através das redes sociais alcançam velozmente 

inúmeros ambientes virtuais, produzem sentidos que são compartilhados entre os 

internautas cotidianamente. Independente do tema de que tratam, são vistos com 

grande velocidade por muitas pessoas ao mesmo tempo, pois ao serem apresentados 

em um formato humorístico, facilmente são apreciados e compartilhados nas redes 

sociais. Deve-se entretanto, ter a consciência de que através de discursos 

humorísticos muitos preconceitos e estereótipos são constituídos e compartilhados. 

Por isso, aquilo que é engraçado para determinado grupo, para outro pode soar como 

ofensa, pois os sentidos estão relacionados às posições/práticas sociais.  

No presente estudo, foram analisados quatro memes sobre Rondônia/ 

rondonienses. Para identificação desses discursos utilizaram-se as seguintes 

denominações:  Figura 04, Figura 05, Figura 06 e Figura 07: 



92 
 

 

 
 

Figura 04: Meme de garota nerd que afirma ser de Rondônia 
Fonte: Site crieseumeme.com 

Disponível em:<http://crieseumeme.com/meme/76wzye> Acesso em nov. de 2015 
 
 

 
 

Figura 5: Meme de corda em forma de forca 
Fonte: Site do criarmeme.com.br 

Disponível em: <http://www.criarmeme.com.br/meme/2946> Acesso em nov. 2015. 

http://crieseumeme.com/meme/76wzye
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FIGURA 6: Meme de homem dormindo sobre uma onça 
Fonte: Blog da escola Clodoaldo Nunes de Almeida - Cacoal 

Disponível em: <http://escolaclodoaldo.blogspot.com.br/2011/11/rondonia-na-net-animais-
humor.html> Acesso em nov. 2015. 

 

 

 
 

FIGURA 7: Meme de criança tomando banho com uma cobra 
Fonte: Blog da escola Clodoaldo Nunes de Almeida - Cacoal 

Disponível em: <http://escolaclodoaldo.blogspot.com.br/2011/11/rondonia-na-net-animais-
humor.html> Acesso em nov. 2015. 
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A figura 04 apresenta uma adolescente de óculos com a palavra "nerd" escrita 

em sua mão, com a seguinte mensagem: “Eu digo que sou de Rondônia/ Aí a pessoas 

já pensa que eu vivo no meio do mato, sem internet, sem tv, e com um monte de índio 

pelado andando na rua”. A imagem de uma adolescente condiz com a linguagem 

coloquial e direta utilizada, tão própria dessa faixa etária. Essa figura parece ser um 

tanto inocente, mas traz críticas à forma como muitas pessoas ainda veem a região 

Norte; questiona estereótipos sobre esse estado como um lugar parado no tempo, 

sem conforto, tecnologia, rodeado por vegetação, animais e tribos indígenas. Ao 

expressar admiração, a adolescente está negando esses estereótipos, afirmando, 

indiretamente, que a realidade nesse estado é diferente do que se pensa. Esse meme 

sugere uma reflexão sobre como Rondônia ainda é vista fora de seus limites. Dessa 

forma, essa figura propõe, também, combater uma visão estereotipada sobre esse 

estado. Isso, entretanto, não é uma tarefa fácil, pois esses estereótipos estão muito 

arraigados em diferentes discursos constituídos em nossa sociedade. Inclusive, se 

voltarmos nosso olhar para o passado desse estado, perceberemos que desde os 

primeiros relatos, delineou-se um olhar para essa região pautada em concepções 

estereotipadas. A própria historiografia dessa região alimentou um imaginário de 

rusticidade e exotismo desde o período de colonização, destacando-se as dificuldades 

dos desbravadores em ultrapassar os obstáculos de uma selva desconhecida e 

inóspita.  Assim, ao longo da história dessa região, vários estereótipos foram criados, 

cristalizando-se ao longo dos anos e perdurando até os dias atuais, como pode ser 

percebido em discursos contemporâneos.    

Na figura 05, a posição é diferente, pois busca reforçar certos estereótipos 

sobre esse estado, alimentando a ideia de que ir para Rondônia é um ato de loucura. 

Nesse meme, é apresentada a imagem de uma corda amarrada em forma de forca 

com os seguintes dizeres: “Meu amigo Alan me deu esse colar/ pq eu disse que ia pra 

Rondônia”. Essa imagem da forca vem dar significado à palavra "colar". Assim, de 

acordo com esse meme, a figura da "forca" deixa claro que ir a esse estado é uma 

"sentença de morte ou um suicídio”. Analisando-se essa figura, observa-se que esse 

jogo entre imagem/ frase apresenta uma ideia preconceituosa sobre Rondônia. Seu 

discurso dialoga, assim, com visões estereotipadas sobre esse estado, fazendo a 

manutenção de preconceitos sobre essa região.  

Nos espaços virtuais da internet, veiculam-se muitos discursos que refletem 

diferentes ideologias. Comparando-se as figuras 4 e 5, observa-se que elas se 
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posicionam diferentemente em relação ao estado de Rondônia, pois enquanto a 

primeira busca combater estereótipos, a segunda busca fortalecê-los. Assim, esses 

memes são produzidos em conjunturas distintas, demonstrando diferentes posições.  

Refletindo-se sobre os efeitos causados por esses discursos, observa-se que 

aparentemente buscam apenas causar humor, entretanto, analisando seus 

significados, observa-se que ambos são permeados por ideologias distintas a respeito 

do estado de Rondônia.  

Nas figuras 06 e 07, apresenta-se um olhar particular sobre Rondônia, pois ao 

invés de se negar claramente estereótipos sobre o estado, faz-se o contrário, através 

da construção de imagens que o representam/ materializam de forma exagerada. As 

figuras 06 e 07 apresentam representações com imagens inacreditáveis de pessoas 

convivendo com animais selvagens em plena harmonia, deixando subentendido que 

viver em Rondônia é só para os fortes e corajosos. Assim, na Figura 06, por exemplo, 

há a imagem de um homem deitado sobre o chão, dormindo serenamente com a 

cabeça sobre uma onça pintada, com os seguintes dizeres: “Em Rondônia é assim / 

Porque usar travesseiro é para os fracos”. Na Figura 07, há a imagem de uma criança 

com aproximadamente 02 anos de idade tomando banho em uma bacia e lavando a 

cabeça de uma cobra enorme, provavelmente uma jiboia, com a maior naturalidade. 

Essa figura é acompanhada pelos dizeres: “Em Rondônia é assim/ Porque tomar 

banho com ‘patinho de borracha’ é para os fracos”.  

Ora, tanto a cobra quanto a onça pintada são animais selvagens e por isso 

inspiram medo e cautela. Apresentá-los tão dóceis junto ao rondoniense é um recurso 

para se exaltar a coragem deste último, envolvendo-o com um certo "glamour". 

Observa-se que as figuras das pessoas são apresentadas com semblantes serenos, 

com pleno domínio sobre esse universo exótico, demonstrando contentamento em 

viver nesse estado. Para aqueles que não vivem nessa região, a figura soa como 

provocação, pois afirmar-se que viver de forma diferente da apresentada nas imagens 

“é para pessoas fracas”. Assim, está subtendido que todos aqueles que não vivem 

nesse estado são fracos.  Observa-se, também, que essas figuras apresentam 

imagens que buscam causar humor, através do exagero em suas representações. 

Elas dialogam com um imaginário presente na concepção de pessoas que não 

conhecem esse estado, mas que acreditam que a população de Rondônia viva 

rusticamente em meio a animais selvagens devido à sua localização na região 

Amazônica. Essas figuras, ao contrário do que se pensa, não estão reforçando 
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estereótipos, mas zombando deles, através da construção de representações 

hiperbólicas. É uma estratégia criativa e bem-humorada de se combater preconceito, 

possibilitando seu enfraquecimento. O exagero proposital, nesses exemplos, é um 

recurso que permite a desconstrução de sentidos constituídos pelos discursos 

colonialistas e, consequentemente, dos estereótipos que nesses discursos  ressoam. 

 

3.2.5 Discursos veiculados em Portal da Internet 

 

Na internet, alguns sites abrem espaço para uma espécie de fóruns informais, 

nos quais os internautas cadastrados podem fazer perguntas e/ou responder a 

perguntas feitas por outros participantes. No Portal Yahoo, foram coletadas  alguns 

comentários  registrados sobre questões relacionadas a “Como é morar em 

Rondônia”. Abaixo, seguem três exemplos:  

 

Comentário 1 – Internauta afirma que Rondônia é o fim do mundo. 
 

 
Fonte: Site Yahoo Respostas 
Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110819181823AAGkMcZ> Acesso em fev. 
2016 

 

Comentário 2: Internauta afirma que riram dele no Espírito Santo quando disse que 

era de Rondônia.  

 

 

Fonte: Site Yahoo Respostas 
Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130620183510AAa6NkB> Acesso em fev. 
2016 
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Comentário 3 – Internauta afirma que Rondônia é uma grande tribo indígena. 

 

Fonte: Site Yahoo Respostas 
Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140221185509AAkNmED> Acesso em fev. 
2016 

 

Observa-se, nesses discursos, uma visão de desconhecimento sobre o estado 

de Rondônia pautada no deboche e no preconceito. Esses discursos divulgados no 

portal Yahoo dialogam com aqueles que foram analisados anteriormente, pois 

também contribuem negativamente para a divulgação e cristalização de estereótipos 

sobre esse Estado. Essa perspectiva preconceituosa é observada em todos os 

comentários analisados. No primeiro, por exemplo, afirma-se que esse estado é o fim 

do mundo; no segundo, a internauta afirma que no Espírito Santo alguém riu dela por 

ser de Rondônia e ainda fez piadas, perguntando-lhe se os índios andavam nus e se 

nesse estado se domesticava animais selvagens; e no terceiro, afirmar-se que esse 

estado não existe por se tratar de uma grande tribo indígena. Assim, em todos os 

comentários, observa-se a presença do discurso colonial, em que Rondônia é 

representada a partir de uma perspectiva infernal e o rondoniense é tratado com 

desdém. Observa-se, nos comentários 2 e 3, que o rondoniense é, novamente, 

relacionado ao indígena, sendo considerado, assim, na atualidade, o “selvagem” de 

outrora. Assim, são discursos pautados em visões coloniais, que denotam desprezo 

por esse estado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente estudo, analisam-se discursos em que o rondoniense é alvo de 

estereótipos e discriminação, entretanto, tem-se a consciência de que em outras 

abordagens, o mesmo rondoniense, em relação a outros grupos sociais, poderá 

assumir a perspectiva do colonizador. Isso ocorre, porque as relações sociais são 

constituídas de acordo com as posições ideológicas e imaginárias que os sujeitos 

ocupam na sociedade. Assim, no presente estudo, faz-se um recorte, propondo-se 

analisar a reverberação de discursos colonialistas constituídos sobre Rondônia e 

sobre o rondoniense. Quer-se demonstrar como discursos colonialistas sobre esse 

estado e seus moradores vem exercendo relações de poder, promovendo 

discriminações através da construção de estereótipos. Colocar em evidência como 

isso vem atingindo o estado de Rondônia e os rondonienses através da imposição de 

uma identidade estigmatizada e fabricada a partir de bases colonialistas. Discutir 

sobre como essa identidade vem tomando forma e projeção a partir da constituição 

de um imaginário sobre essa região e que vem ressonar ao longo de sua história. 

Observa-se que esse imaginário ora caminha pelo exotismo, quando focaliza-

se o estado de Rondônia enquanto espaço exuberante e rico em recursos naturais; e 

ora pelo preconceito, quando se atribui ao rondoniense características depreciativas, 

constituindo-o de forma inferiorizada. Essas duas facetas impostas a esse estado e a 

seus moradores começaram a ser delineadas na época das grandes navegações com 

os discursos produzidos pelos primeiros viajantes. Esses relatos contribuíram para a 

invenção dessa região (GONDIM, 1994) conforme os interesses dos colonizadores e 

que deram vida a narrativas atravessadas pelo fantástico e pelo horror. A natureza foi 

edenizada, enquanto os homens dessa região foram demonizados (SOUZA, 1986), 

recebendo atributos permeados por aversões e monstruosidades. Assim, observa-se 

que as características do cenário paradisíaco contrastam com as do homem dessa 

região, constituindo duas facetas para Rondônia, acenando ora para o céu e ora para 

o inferno. 

Esses discursos são, aparentemente, distintos, todavia, analisando-os, 

observa-se que comungam das mesmas formações discursivas/ ideológicas 

colonialistas. Ambas as perspectivas demonstram o interesse em impor uma 

identidade estereotipada para o estado de Rondônia e para os rondonienses. Em 

relação a esses últimos, salienta-se que, anteriormente, as críticas recaíram sobre os 
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indígenas como uma forma de justificar sua subjugação, sua exploração e seu 

extermínio. Com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, as críticas se 

voltaram para os mundiças, classe de mestiços, nativos, migrantes sem 

especialização para o trabalho, considerados socialmente sem status, sem categoria. 

Nas últimas décadas, têm-se observado críticas voltadas para o rondoniense, 

particularmente. São discursos definidos como “discurso do colonizador” e que 

buscam imprimir sua perspectiva na história desse estado, colocando-se como 

referência para a construção de novos discursos, almejando, assim, constituir uma 

identidade estigmatizada para Rondônia e para os rondonienses.  

 Reconhece-se que não há uma relação unívoca ou imutável com as 

representações identitárias, pois os sujeitos não possuem uma, mas várias 

identidades que por sua vez “estão sujeitas a uma historicização radical, estando 

constantemente em processo de mudança e transformação”. (HALL, 2014b, p. 108). 

Entretanto, não se pode ignorar que as identidades são também “fabricadas” 

discursivamente, assim, como demonstra Edward Said (2007) em Orientalismo. Por 

isso, torna-se importante combater esses estereótipos, contra argumentá-los com 

novos discursos.   

Assim, através das análises de diferentes discursos sobre essa região e seus 

moradores, propôs-se no presente estudo demonstrar como vêm ressoando essas 

concepções coloniais em discursos que circulam em nossa sociedade; como os 

mesmos vêm exercendo uma relação de poder ao querer determinar como Rondônia 

e os rondonienses devem ser identificados. Diante dessas questões, o discurso aqui 

constituído é mais do que fruto de um trabalho científico, elaborado a partir de uma 

postura impessoal, marcada pela objetividade. O presente estudo traz para discussão, 

no meio acadêmico, questões pertinentes sobre as relações discriminatórias 

vivenciadas pelo estado de Rondônia/ rondonienses.  Busca-se constituir um outro 

discurso que se posicione contrário a essas representações coloniais, possibilitando 

a ressonância de novas perspectivas. Pois as lutas são travadas na arena do campo 

discursivo (BHAKHTIN, 2014) e (FOUCAULT, 2013a), institucionalizada através dos 

aparelhos ideológicos (ALTHUSSER, 1983). Afinal, os discursos não são ideias, mas 

práticas sociais (PÊCHEUX, 2014), relacionadas intrinsecamente às posições dos 

sujeitos.  
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ENTREVISTAS 

 

 

Entrevista 1: Respostas da Entrevistada A 

 

Eu já tô quase quarenta anos, aqui em Porto Velho... sempre em Porto Velho. Eu vim com meu 
pai quando eu tinha dezesseis anos. Meu pai, ele se separou da minha mãe, aí ele recebeu uma oferta 
de trabalho para trabalhar aqui em Porto Velho. Era uma oferta boa, né, e era um estado novo, 
promissor, né. E naquela época, muitos paranaenses estavam vindo pra cá e aqui era ... tinha uma 
campanha toda pra vim pra cá, aí, ele se interessou. Como ele recebeu essa oferta de trabalho, ele se 
interessou e veio. Aí, eu vim acompanhando ele.  

As maiores dificuldades que eu senti? Ah, quando eu cheguei aqui, eu chorei um mês, que eu 
queria voltar, passei um mês chorando, porque eu queria voltar, porque eu achei tudo diferente, né, 
tudo... não conhecia ninguém... aí foi um mês, assim, muito difícil pra mim, né. A gente não morava na 
casa da gente, né, a gente veio para morar na casa dos outros, aí foi muito difícil. Aí, eu, com um mês, 
eu arranjei trabalho, porque aqui em Porto Velho, naquela época, 79, 80, era muito bom pra arrumar 
trabalho, era uma cidade assim... tudo, era tudo novo, tudo tava começando, era época de garimpo, aí, 
muita gente preferia trabalhar no garimpo, então, tinha muito campo de trabalho aqui em Porto Velho, 
não era como hoje, né. Aí, eu comecei a trabalhar, a gente foi morar na casa da gente, aí foi... eu achei 
maravilhoso morar aqui. (...)  Madeireira. Eu trabalhei dez anos em madeireira. Porque naquela época, 
tinha muita madeira. O pessoal mandava... exportava muita madeira. Era uma madeireira que 
exportava madeira pra China, Inglaterra. Aí, eu trabalhei lá dez anos.  

Eu adoro, eu não quero morar em outro lugar. Eu amo morar aqui. (...) Não. Eu amo morar 
aqui. Eu gosto daqui.  
  Não. Assim, na escola, às vezes, né, estudando, às vezes, a gente percebe... assim... a 
questão da cor, que a gente é muito branca, do sotaque que é diferente. Às vezes, assim, nesse sentido, 
mas nada assim que abalasse, nada que afetasse não.  
Não. Hoje, não. Naquela época, a gente ainda conseguia, porque... mas hoje não. (...) Era mais fácil, 
porque o pessoal daqui tinha um sotaque bem característico. É... também... a aparência, assim, tinha 
bem característica, né, então a gente sabia logo, quando... só da pessoa falar assim,  ou só de ver a 
pessoa assim a gente sabia que era daqui ... daqui ou da região. Mas, aí, as pessoas começaram a 
vim de fora, casar com as pessoas daqui, e agora, já, né... é difícil, é. Mas é porque, antigamente, a 
gente já sabia quem era de fora pelo sotaque, pela... e às vezes pela cor...já sabia logo que era de 
outro lugar. Quando a pessoa abria a boca, já sabia que era de outro lugar, né. Mas hoje não, hoje... 
pela aparência, não, porque como já houve aquela mistura, né, aí não... tem mas como distinguir... 
Não. Não. 

Saneamento básico e lixo. Eu acho que é uma cidade... eu acho que é uma cidade muito 
judiada, sabe, assim,  pelas administrações, né, eu acho que não tem tido muita sorte com as 
administrações que tem assumido, né, o poder, inclusive, no governo do estado, mesmo, quando 
assume uma pessoa daqui que a gente pensou “Ah, agora vai olhar com carinho”... a gente percebeu 
que não olhou com carinho pro estado, pra cidade, e... é questão também que acho que é muita... o 
pessoal tem aquela cultura de... “Ah, quando se aposenta, ganha dinheiro, a gente vai embora.” Eu 
acho que isso maltrata muito o lugar, a cidade. Eu acho que tinha que ser tratado Rondônia, Porto 
Velho, tinha que ser olhado com mais carinho... É uma cidade de passagem...  pra você ganhar dinheiro 
e ir embora, se aposenta, aí vai pra outro lugar. Eu acho que... eu acho isso injusto, assim... Eu acho 
que ... Eu gosto daqui, eu amo esse lugar... Eu acho que tinha que ser um lugar muito judiado, tinha 
que ser olhado com mais carinho.  

Eu me identifico. Meu genro, ele é, ele é muito ligado à cultura, que ele toca, ele participa de 
muitos eventos culturais. Então, sempre a gente ... ele sempre convida, às vezes a gente está presente 
... eu me identifico sim.  

Já, eu acho que quase todos... Já, quase todos, eu acho. Eu já me considero rondoniense, eu 
já nem me considero tão paranaense. 

Eu acho que ela tem cultura sim. Tem, tem sim... Eu acho que é um pensamento atrasado, 
antigo, né, porque Rondônia tem cultura.  

A culinária eu acho que a culinária que ela não é bem, não é bem rondoniense, porque não tem 
uma culinária bem típica daqui. Porque o vatapá que a gente come aqui... ele não é daqui. Peixe, essas 
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eu (...) pois é, eu acho que a comida daqui, que ela não é, acho que não é específica da região. Acho 
que ainda não tem uma comida... ainda não tem uma comida que se pode considerar, assim, 
rondoniense. Eu acho que não.  

Eu acho bonito. Eu acho legal. A música, aqui tá começando. Tem os festivais de, né.... tem o 
Flor do Maracujá, né... que também tem no nordeste, tem em outros lugares, mas tem o daqui, né. 
Local mesmo... (...) É complicado né. (...)Mas uma cultura local mesmo... deixa eu ver... É como a 
comida, né... local mesmo... local, tem a local com as adaptações de outros lugares, né. Que é muito... 
o Nordeste, né, está muito presente na cultura daqui também, né... tanto na comida quanto presente 
na cultura daqui. 

Antigamente, sim. Mas hoje já teve a mistura. Meus filhos... os meus filhos já são rondonienses. 
Meu filho, ele tem uma aparência característica da região. Mas, a minha filha já não, se você olhar 
minha filha, você não sabe dizer se ela é daqui ou se ela é de fora, se não pelo sotaque né (...) Meu 
marido é amazonense. Então, ele já tem... meu filho, como puxou muito pra família dele, né, ele tem 
uma característica da região, mas minha filha não. Ela é... 

Já, sim. Muito.  O “povo daqui” pra mim é quem nasceu aqui... e que é... realmente daqui, né, 
que nasceu aqui. Eu me considero daqui, mas, assim, emprestada, né. Eu... empresto Rondônia pra 
mim... porque eu amo esse lugar, então, eu já me considero mais daqui (...) Geralmente, o pessoal fala 
muito (Referindo-se à expressão “o povo daqui”) (...) Bem e mal ... os dois. (...) Quem nasceu aqui.  

Já. A gente vê muita gente que falando mal (...) Já. Ah, eu tive uma amiga... o pessoal do 
exército vem e passa 3 anos aqui, né. Aí, eu tive, tive uma amiga, a gente andando na rua, aí, choveu, 
aí, ela, ela se... “Ai meu Deus, eu não posso pegar leptospirose! Eu não posso pegar leptospirose”. 
Porque na visão dela, né, ela ia andado aqui, por causa da sujeira, de rato, né. Se ela pisasse numa 
pocinha de água, se ela molhasse o pé dela, ela ia pegar leptospirose, né, que... é um... acho que é 
uma forma de depreciar a cidade, né. E... deixa eu ver outro caso... Ah, aí o pessoal fala que a cidade 
é suja, que, né, o pessoal... aquele ... nós tivemos um Secretário mesmo que ia pra televisão chamar 
o povo de porco, né. Dizer que a cidade era suja porque o povo jogava lixo na rua. É uma forma de 
falar mal da cidade também. O próprio Secretário, né, falando mal da cidade.  

Sobre as pessoas. (...) Não, não, assim, é... quando eu cheguei, às vezes, tinha gente que 
dizia, assim, que o pessoal daqui era índio... mas mal, mal, mal, assim...  tinha muito, tinha muita  
característica de índio, mas não é falar mal, né, porque ser índio... ser considerado como índio não é 
uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas, assim, mal... não. Ah, tem... Tinha um gerente que eu trabalhei, 
que era já até faleceu, assim, que ele dizia que o pessoal era preguiçoso. (Risos) Mas, é... como é que 
se diz? O chefe, né, geralmente, chefe, ele dizia: “Ah, o pessoal é preguiçoso... o pessoal daqui é 
preguiçoso”  

Da mulher rondoniense? Eu fala... eu ouvia... quando eu cheguei aqui, eu ouvia o pessoal falar 
muito das mulheres do Acre. Nossa, mas o pessoal falava mal das mulheres do Acre. Mas daqui... 
daqui mesmo... assim, é. Tem, sempre tinha... sempre tem aqueles que falam, né, que as mulheres... 
os homens... que as mulheres são fáceis, só essa questão, assim. Que consideravam, alguns 
consideravam as mulheres fáceis,  né. (...) Não, eu não, eu discordo, porque a gente não pode 
generalizar. É porque tem gente que generaliza, que o “povo é preguiçoso, a mulher é fácil, a mulher 
é...”a, mas a gente não pode generalizar. Eu não acho não.  

Eu fico braba. Porque eu me considero daqui. Eu amo aqui, eu gosto daqui. Eu não gosto não, 
quando falam mal.  

Ah, eu conheço tudo. Eu.. iche... eu... acho que ... eu já li a história de Rondônia. Eu já li o livro 
do Marco Teixeira e do Dante. Já, acho que uma três vezes. Ah, eu me interesso por tudo. Tudo eu 
quero ler.  

Ah, eu tenho mais vida de Rondônia, do que de Paraná, né. Então, pra mim, eu considero mais 
Rondônia do que o Paraná. Eu considero o Paraná, porque eu nasci lá, né, eu nasci lá e vivi lá até os 
dezesseis anos. É minha terra, né, terra do coração, né, mas, assim, Rondônia é... Eu tenho minha 
vida toda aqui, meus filhos são daqui, meu marido é do Amazonas, não tem como eu voltar pra trás né. 
Daqui ... daqui mesmo. (Rondônia é...) Tudo de bom. (O Rondoniense é....) Tudo de bom, também.  

 

 

Entrevista 2: Respostas da Entrevistada B 

 

Eu vim, assim, em busca de melhoras, né. Melhores salários. Me ofereceram, né. Perguntaram 
se eu queria vir pra cá, né. Até, então, eu trabalhava numa casa de família, lá em Minas. Então, eu vim 
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com o pessoal quando eles estavam ... o engenheiro, né, o marido dessa senhora era engenheiro. Ele 
estava... trabalhava na construção da hidrelétrica, né. Então, eles me ofereceram, perguntaram se eu 
queria vir, né, que eu ia ganhar melhor. E aqui tinha, assim, uma grande dificuldade de encontrar 
pessoas pra trabalhar nessa casa, né. Aí, eu vim junto com ela. Como ela já me conhecia, já trabalhava 
numa casa da... da família, né, dela. 

A distância, né. O transporte. É ... tudo assim você tinha que, né, não tinha transporte, eram 
poucos transportes pra se localizar de um lugar pro centro, né. Eu achei muito difícil. Você esperava 
uma hora e meia, pra conseguir um, né, um coletivo... parece que eram poucos, né. Aí, pra você, assim, 
andar, se locomover, tinha muita dificuldade. 

Hoje, eu gosto. Mas, já tive dificuldade, né, muita dificuldade. O calor, o clima, né. É... mesmo, 
assim, o conforto, né. Assim, na casa em que eu viva tinha muito conforto mas a partir do momento 
que eu me casei, já fui encontrando as dificuldades, né. Estranhei essa parte das casas, né, serem 
assim construídas de madeira, né, a construção ... a maioria. Então, isso pra mim... eu encontrei muita 
dificuldade, o saneamento básico, assim ... muito difícil. Porque quando você já vem de uma cidade já 
estruturada, né, assim, você estranha. Chegar em uma cidade, assim, que tá, o estado, onde está todo 
assim começando, né, a gente tem essa dificuldade.  

Não. Hoje, eu não pretendo. Eu não me vejo em outro lugar. Eu já me adaptei, né. Tem família, 
né. Então, é difícil. Não penso não.  

Não. Na realidade, assim, na família, né. Porque eu me casei... e como meu esposo é daqui, 
né, do Amazonas. Então, como... eles não aceitavam muito o meu jeito de ser. Então eu sofri sim, 
preconceito, pela família, né, do meu esposo.  

Consigo. (...) Ah... você quer que eu diga (...) Comportamento, né, comportamento totalmente 
diferente. Você chega aqui... quando eu cheguei aqui, as mulheres, né, aquela forma, assim, sem 
nenhum pudor, enrolada na toalha na beira da rua, né. Tem muitas até hoje a gente encontra isso 
dentro da família. As pessoas de fora são diferentes, é outra cultura, outro, né ... outros princípios (...) 
(Comparando o período da chegada ao estado com o da atualidade) Consigo, consigo. Hoje, eu 
consigo... pelo linguajar, pela forma, né, viver, de se tratar, né. Consigo. (...) (Exemplificando esse 
linguajar) Palavras, né, palavras que são ditas que não é característica. Não são características de 
quem vem de fora. Daqui mesmo. Comportamento, né... Ah, veja bem... aqui, o que eu consegui, assim, 
é... identificar, assim... os pais das meninas, né, hoje, hoje também, ainda continua, acontece... eles 
não valorizam o casamento, né, que a pessoa tem que casar, tem que, né, namorar, noivar, casar... 
não... já empurra, a pessoa vai morar e pronto. Aí, já se torna marido e mulher.  É casado. Às vezes 
não tem nada oficializado. Eu creio que na família, na tradicional, a gente tem que namorar, noivar, 
casar, né. Isso é uma característica (risos) daqui. Comportamento, né.  

Não. Agora, no momento, eu não consigo me lembrar, né, mas, assim... (...) Não, não, 
realmente, hoje, não, porque eu já conversei, nessa parte você pode tirar, porque eu já conversei com 
pessoas hoje, né. De hoje, eu não consigo mais... eu pergunto “Você é de onde” ... “Ela fala eu sou 
daqui”. Mas nem parece, deve ser a... como é que fala?... a mistura, né. A mistura de pessoas, né, 
cultura, né. Antigamente, eu conseguia, mas, hoje, não, com essa mistura toda, tá ...  

Olha, é saneamento básico. É o principal viu. A gente sofre muito com isso. Parece, assim, que 
os governos não tão nem aí. É válido, ainda existe, né. Lá em frente de casa, mesmo, é uma vala... 
que tá...  faz tempo que eu reclamo daquilo lá, não tomam providência. Saneamento básico é uma 
coisa muito importante, né. 

Não. Eu não perdi ainda, né, a minha cultura... ainda continua. Não me identifico não. As 
pessoas dizem que eu mudei, né, mas deve ser... devido à convivência, mas eu ainda tenho muitas 
coisas da minha cultura, de Minas.  

Já. Na linguagem, comportamento, eu mudei bastante. Assim, devido ao convívio, né, com as 
pessoas daqui, incorporei sim. (...) Fiquei mais briguenta (risos). Aprendi a brigar, a xingar, né, coisa 
que eu não xingava. Então, eu ... até foi assim pra eu me defender... Eu achei que foi uma coisa pra eu 
me defender, porque eu sofri muito, né, das pessoas me xingarem com palavrão, querem pisotear, 
então, eu aprendi  a me defender com eles mesmo. Então, hoje, fica difícil ... ninguém me pisa mais. 
Então, isso daí, eu aprendi. Aprendi, como aprendi... (risos). (Sobre as pessoas serem ao não 
briguentas) São. Pegam até terçado... querem te agredir tanto verbalmente como, né, fisicamente. 
Dentro da minha família, você não aprende... dentro do meu casamento... se eu não me reagisse... 
acho que eu teria levado bastante pancada. Então, eu mudei. Eu mudei, sim, né. (Foi perguntando se 
mais alguém da família dela veio para RO) – Não, só eu, só eu. Eu já me vi pegando terçado pra ir pra 
cima, né. Então, eu acho que eu mudei sim, porque as pessoas aqui vai tudo no terçado, né. Então, eu 
tive que aprender a ir no terçado também. Hoje, não, já melhorou, né. Tá diferente, mas quando eu 
cheguei... se eu não reagisse... eu só chorava. Então eu tive que mudar. Aprendi com o vizinho me 
ensinando também.   
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Não. Tem cultura sim. Isso aí eu discordo. Só que... é culturas diferentes, né. Isso não podemos dizer 
que não tem cultura. 

Gostosa. O peixe, a... não sei se o vatapá. O vatapá é daqui? (...) É muito boa.  
Que é daquele local. Daquela... regional, né, da região. (...) Sei que é diversificada, né. Tem coisa que 
eu acho que daqui e ela é regional, né, de... tem outros estados. Então, eu teria que tá estudando mais, 
saber mais sobre a cultura de Rondônia. 

É ... assim, característica física? (...) Ah, física, tem até meu esposo que é ... como é que é 
aquela coisa, assim, do.... do índio, né. Isso é uma característica, a gente conhece, né. A forma de 
comportamento, né, só comportamento mesmo. 

Eu já falei “O povo daqui... um gesto feio” (...) Ao povo do estado mesmo. (....) Que nasceu 
aqui. (Foi perguntando se geralmente falam bem ou mal) -  Mal (risos). É. (Foram solicitados exemplos) 
– “Mal educado. Não tem um bom comportamento, mal educado.  O povo daqui não tem educação.  

Hoje, eu me incomodo porque... Eu quando cheguei, achei estranho., né. Mas hoje eu me 
incomoda, porque hoje eu vivo aqui, meus filhos são daqui, né. E tudo que hoje eu sou, né ... eu e 
formei aqui, né. Eu trabalho aqui. Então, eu devo tudo a ...aqui em Rondônia, né. Porto Velho. Então, 
hoje me incomodo sim. Não gosto muito que falem não, sebe. É “o povo daqui”, mas foi pra cá que eu 
vim. Foi aqui que.... eu tenho minha base, minha família. Então, hoje eu me incomodo sim, porque eu 
tenho, assim, Rondônia como a minha cidade. Eu não me vejo em outro lugar. Não me vejo voltando 
pra Minas. A minha família tá toda lá, eles me pedem “Venha pra cá”. Não. Eu não consigo me ver. 

Já. (...) Ah... colocam nomes, palavrão: “São mulheres que não têm vergonha, sem vergonha.... 
o que mais? Essas expressões de (... )“Safada, mulher safada, que bota chifre, tem mais de um 
marido”.... Essas coisas, assim.... As mulheres daqui.... olha, eu entendo... elas não respeitavam muito 
o marido, não. Esse negócio do respeito (...) Fáceis, tanto quando eu vim pra cá... preguiçosas, eu vim 
pra cá porque a mulher disse que as meninas daqui se vendiam, não queria saber de trabalhar... elas 
querem saber de dinheiro, de homem que tem dinheiro, né. Assim, a mulher daqui não gostava muito 
de trabalhar, não. Querem ganhar dinheiro fácil.  
Já, mas, é assim, eu não sei especificamente, já li um pouco, né. Não vou dizer que tenho muito 
conhecimento. Não tenho. Li pouco.  

Eu vou dizer, assim, no lado espiritual, que um dia foi me dito que eu iria ... que eu viria pra 
uma terra muito longe da minha, sabe, e aqui eu fincaria raízes, casaria e teria minha família. Mas foi 
por esse lado, então, quando eu me vi, já me vi aqui. Aconteceu dessa forma. “Um dia você vai pra 
uma terra muito distante, né, e lá você vai formar tua família. Eu ainda disse, assim, pra pessoa, eu 
perguntei: “O meu marido, ele vem aqui?”. Que eu nunca me vi saindo da minha cidade, uma 
cidadezinha pequenininha, do interior, de Minhas, uma cidadezinha histórica... eu não me vi saindo de 
lá. Era jovem, eu tinha dezessete anos. Quando, de repente, eu me vi aqui, aqui em Rondônia, Porto 
Velho. E tudo, assim, aconteceu dessa forma. Foi acontecendo, quando eu vi, já tava aqui, ne. Como 
diz o pessoal “Já foi profetizado” (risos). Eu viria pra tão longe... não disse a cidade, mas disse que era 
um lugar muito distante da minha terra. (....) Um vidente. Então, eu não... muitas vezes, assim, eu não 
gosto de... não queria acreditar, né. Não sei né, mas pela parte espiritual, aconteceu, né. Do jeitinho 
que foi falado.  Quando vi as circunstâncias que me trouxe pra cá. Eu já tava aqui. Eu casei, tive três 
filhos, né. Um ainda não é adolescente, tem dois adultos, um é casado, já tenho neta, né. Tem um 
solteiro, fez trinta anos. Então, hoje eu não posso falar daqui (risos). No começo, eu queria ir embora. 

Rondônia é a minha história de vida, né. Eu tenho uma longa história aqui. Rondônia é a minha 
história de vida. O Rondoniense é pessoas em evolução. Evoluiu bastante. Evolução.   
 

 

Entrevista 3: Respostas da Entrevistada C 

 

Eu moro em Rondônia desde 1986. Na verdade, foi o seguinte, é .... na minha cidade, não tinha 
faculdade. Entendeu? E teve outro problema, também, é que eu casei aos dezenove anos e fui morar 
em Manaus. Aí, como meu casamento não deu certo, aí, eu... como lá era difícil arranjar emprego e 
tudo mais. Aí, minha família já tava toda aqui, em Rondônia. Aí, eu vim para cá para trabalhar e estudar. 
E aqui, eu trabalhei e estudei.  

É porque a minha cidade era pequena, né. Apesar de eu ter morado esse pouco tempo lá em 
Manaus, eu acho que foi uma coisa até hilária eu te falar, mas assim andar de ônibus, pra mim, era 
difícil. Eu tinha enjoo de andar de ônibus. E, tipo assim, é... eu nunca tinha... eu tinha trabalhado lá, 
mas era uma coisa pequena, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no Motoclube. Entendeu? Aí, 
lidava com gente, foi difícil pra mim, devido eu ser uma pessoa muito tímida. Lidar com o público foi 
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muito difícil. Eu morei em Manaus, mas a minha vida era muito restrita ao estudo. Ia pra escola e ia pra 
casa. Não tinha mais envolvimento mais, com mais ninguém. Quando eu cheguei aqui, eu fui ter um 
envolvimento maior, porque eu estudava e trabalhava, então, eu lidava com um número maior de 
pessoas, e sempre e tive essa dificuldade, de lidar com as pessoas. Então, eu acho que esse fato de 
lidar com muita gente, pra mim, foi muito difícil. (...) Só a questão do ônibus.  

Ah, eu adoro. Por mim, eu não sairia daqui. Eu acho que aqui... foi aqui que eu construí tudo o 
que tenho, né, o pouco que eu tenho, eu construí aqui. Então, eu gosto muito daqui. Eu pretendo sair 
daqui não.  

Nunca sofri, só do Kleber (colega presente) ... (risos). Mas, assim, de outras pessoas, não, 
porque, geralmente, eu quase nem falo que sou do Acre, porque eu já estou aqui há tanto tempo que 
parece, né, que eu já sou daqui de Rondônia, mas nunca sofri preconceito não, nunca sofri não.  

Sem perguntar? Às vezes, eu observo pelo sotaque da pessoa. Aí, dá pra identificar. Mas, 
assim, fisicamente, assim, não. Só pelo fato da voz. Mas, assim, só, por exemplo, se eu ver uma pessoa 
loura, no meu entender, ela é do Sul. Mas isso também, não...  

Ah, eu vou falar pela minha parte, que me toca, que é a Educação, né. Eu vejo, assim, que nós, 
os educadores, somos muito desvalorizados. Então, eu vejo isso, porque eu acho que o futuro de um 
país é... começa dentro de uma escola, porque aqui nós somos formadores de opiniões, e que eu tô 
vendo, que os governantes, eles não dão tanta importância assim para os professores, para a 
Educação. Então, pra mim, o maior problema é esse. Porque vai ficar uma geração com uma certa 
falha aí. Porque, não é que eu queira dizer que o dinheiro seja importante. Entendeu? A gente deveria 
ser valorizado, porque a gente... nós formamos o advogado, o médico. Nós formamos o engenheiro. 
Nós formamos todas as profissões. E são tão desvalorizados da forma que somos. Você vê, por 
exemplo, essa escola... essa escola foi inaugurada agora e cheia de problema. Entendeu? Então, eu 
vejo assim, eu é nesse sentido, ainda mais se você for andar ali pra Zona Leste, você vê muita coisa 
absurda. Entendeu? Você entra ali naquele posto de saúde Hernandes Índio... é uma coisa triste. 
Entendeu? A saúde... não dá importância à saúde. É isso aí que eu vejo nas pessoas. Entendeu? 
Porque eu sempre vou lá e eu vejo aquelas pessoas... aquelas crianças tudo sofrendo. Então, eu vejo 
que aqui em Rondônia, apesar de ser muito bom, aí, eu ... Saúde e Educação pra mim.  

Me identifico. Eu gosto muito. Gosto muito. Apesar de ser uma pessoa muito caseira, eu 
gostaria de poder conhecer ali o Forte Príncipe da Beira. Eu já andei muito aqui no interior de Rondônia. 
Já andei... eu fiz uns trabalhos numa época aí, pro SENAI, aí eu andei muito e eu gostava muito de ver 
a evolução de Rondônia. Mas, ultimamente, nos últimos ... deixa eu ver... nos últimos vinte anos, eu 
nunca mais andei no interior, só aqui na capital mesmo.  

Me identifico. Eu gosto do povo de Rondônia. Eu gosto muito.  
Eu acredito que não, porque o meu comportamento é acreano mesmo. Entendeu? Apesar de 

que eu acho... que não tem muita diferença. Porque, tipo assim, na comida ... vamos pela comida... É 
feijão com arroz, é farinha, é peixe, é carne, vatapá. É essas coisas, tacacá. Né. Essas coisas assim. 
Eu gosto, entendeu? O modo de vestir não diferencia em nada. Do mesmo jeito que eu me vestia lá, 
eu me visto aqui. (...) Eu acho que a minha linguagem ... ela é uma linguagem mais carregada, porque, 
às vezes, as pessoas perguntam se eu sou do Nordeste. Porque eu tenho uma linguagem meio 
carregada. Mas, assim, eu vejo, assim a linguagem do pessoal daqui um pouco diferente da minha. Eu 
acho que eu carrego mais É mais puxada. Não sei. Tipo nordestino, entendeu?  (Foi perguntado se os 
pais são do Nordeste) - Meu pai, não. Meu pai e do Norte mesmo, é do Pará. E minha mãe é acreana.  

Olha, eu acho que tem... Não vamos comparar Rondônia com um centro como São Paulo, Rio 
de  Janeiro, mas eu sou uma pessoa que assisto muita televisão, apesar de não sair muito de casa. E 
eu sempre vejo na televisão, anunciando, ali, naquela casa Ivan Marrocos, as coisas que acontecem 
em Rondônia. Os cantores na TV Rondônia que canta a... e por viver dentro da própria escola ... a 
escola vive a cultura de Rondônia. Eu acho que tem... tem sim.  

Eu acho muito gostosa. Eu acho muito especial. Como eu te falei, né... não se diferencia muito 
da culinária do Acre. E eu gosto muito muito da culinária de Rondônia também.  

A linguagem? Então, pra mim, não me chama atenção em nada, entendeu?  
Olha, como você falou, né... como cultura local, a culinária. O que mais? As festas... estou 

dizendo as festas juninas. Eu considero. Tipo assim, você... vamos colocar um exemplo, a ... Como foi 
que você me perguntou? (...) A cultura local... é não... é Campina Grande, por exemplo, não tem as 
quadrilhas lá na festa junina? As quadrilhas daqui é uma cultura local, porque é completamente 
diferente. Eu já fui e tem todo um festejo, não imitando o de lá, mas colocando a coisa daqui, entendeu? 
(...) A influência. Não tem influência de lá, é uma coisa daqui mesmo. (...) Você quer dizer que tem 
interferência de outros ... (....) É eu acho que é local. Deixa eu te falar outra coisa que é local. É, por 
exemplo o... a Arte, eu acho que é bem local. Eu já visitei, lá, o Centro de Arte. A pintura, ela é local, 
da região mesmo. Entendeu? Eu já prestei bastante atenção. Como você vai pintar um índio muito 
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bonito... ou então, uma fauna, uma flora... é daqui, não é do Paraná, não é lá de São Paulo, é daqui. 
Então, e acho que tem sim... pouquinha mais tem. Tem muita influência, mas tem. É porque também 
as coisas daqui de Rondônia não tem apoio, não tem aquele apoio que deveria ter... ser, por isso que 
não vai se expandindo, assim, não vai sendo visto, eu acho que é por causa do apoio que não tem.   

(Foi perguntando se as influências de outras regiões presentes aqui no Estado não podem ser 
considerados como algo rondoniense) – O que é que eu penso disso? Olha, eu penso assim, eu ficaria 
um pouco confusa em ti responder isso, porque eu te perguntaria da seguinte forma ... E a pizza, a 
gente pode considerar ela com se ela brasileira? Ou ela é italiana? Não é uma coisa difícil de 
responder? E a macarronada? Então, é uma coisa muito confusa. Então, se eu como um churrasco 
aqui, se eu como... que mais? Acarajés. Se eu como... acarajé, é vatapá... eu já considero como cultura 
de Rondônia.  

Já ouvi. (Foi perguntado se a entrevistada já usou a expressão “o povo daqui”) Já. (Foi 
perguntado a quem se refere) - A quem nasce aqui. (Foi perguntado se as pessoas usam essa 
expressão para falar coisas boas ou ruins) -  Olha, eu não vou generalizar, mas eu já ouvi falar com 
preconceito. (...) Geralmente, é com preconceito.  Porque... olha só... eu vou te falar uma coisa... eu já 
tive uma experiência que... quando, por exemplo, a região Norte, as pessoas pensam que todo mundo 
aqui é índio, que não tem nada, aqui tudo é índio. Aí, já pensa que ninguém sabe de nada. Então, é 
com esse preconceito. Eu sou do Acre... “Ah, lá ... que não sei o quê... ah, não”... E não é isso, eu já 
ouvi muito com preconceito... “o povo daqui”.  

Que nós somos índios (...) de forma geral. 
Nunca ouvi falar mal da mulher rondoniense. Você está entrevistando só quem é de Rondônia? 

(...) Mas eu já ouvi falar muito que a mulher do Acre... é uma mulher... Eu posso falar da palavra? Eu 
posso falar? (...) É sem vergonha, que a mulher do Acre é...  E não é. Acho que isso é muito relativo, 
tem em qualquer lugar, mas tem esse embasamento de que a mulher do Acre é galinha, né. (...) Tem 
esse preconceito. Eu sou do Acre e não sou galinha. Entendeu? Aí, tem esse preconceito que toda 
mulher do Acre é fácil, que a mulher do Acre é galinha, que não sei o quê. Aqui em Rondônia, eu nunca 
ouvi falar sobre isso não. 

Posso ser verdadeira? Eu fui num concurso público, e nesse concurso público eu não lembro 
de ter lido sobre a história de Rondônia. Eu sei muito pouco sobre a história de Rondônia. 

Essa terra representa tudo pra mim, porque eu entrei na Prefeitura... Eu cheguei aqui em 86. 
Eu trabalhei no Motoclube de 86 a 89. Entrei na Prefeitura em novembro, em 90. Então, na Prefeitura, 
estou hoje aqui.  Então, é como eu te falei antes, todo o pouco que eu tenho, de tudo que eu tenho, 
não é muito, é muito pouco, mas tudo que eu consegui aqui, as minhas amizades, tá aqui em Rondônia. 
A minha família já está toda aqui em Rondônia. Então, os meus amigos, os meus amigos aqui, tudo 
aqui em Rondônia. Então, essa terra pra mim eu considero... eu amo essa terra. (Foi perguntado se ela 
pretendia morar em outro lugar) – Não, não pretendo não. Eu pretendo ficar aqui mesmo. Rondônia é 
a razão da minha vida. Rondônia é uma pessoa muito especial.  
 

 

Entrevista 4: Respostas do Entrevistado D 

 

Minha mãe é do Humaitá, Amazonas, e meu pai era Dom Pedro, Maranhão. (Foi perguntado 
se gosta de morar em Porto Velho) Gosto. (....) É cidade natal, bastantes amigos, a família, é 
basicamente isso.  

(Foi perguntando se pretende morar em outro lugar) No momento não, mas se... pode 
complementar? (...) Mas se for por motivo de trabalho, eu vou ter que optar por alguma cidade do 
interior aqui do estado. (...)  

(Foi perguntado se já morou em outro estado) Não, nunca morei não, só passei uma 
temporada. (...) Uma vez por ano. Uma vez por ano. 

(Foi perguntado se em suas viagens por outros estados já sofreu preconceito por ser de 
Rondônia) Já. (...) Inclusive eu fui jogar o ano passado em Goiânia. De todos os estados que eu já fui, 
foi o que eu mais fui... assim, é ... discriminado. Pode contar a história, como é que foi? (...) Eu tava 
indo... isso foi num domingo, né. Eu tava indo... tinha que ir almoçar... só que tinha que almoçar pouco 
porque quase não tinha restaurante aberto por perto do hotel que a gente tava hospedado. Eu saí, 
assim, à procura. Aí, saí perguntando para as pessoas onde ficava e o pessoal indicava. Aí eu tava 
indo. Aí eu passei próximo de um senhor que aparentemente ele parecia ser uma pessoa normal né, 
assim sem problemas psicológicos. Aí eu falei com ele assim e não respondeu. Aí, será que ele 
escutou? Aí eu falei de novo e ele parado assim, ele virava o rosto. (...) Informação dele. Perguntando 



109 
 

aonde fica. “Senhor”. Mas eu falava primeiro: “Senhor...” tentando falar com ele. “Senhor”. Ele não me 
respondeu. Ah, rapaz, será que esse homem...acho que deve ser caduco, ele. Um senhor já de idade, 
já, assim, social ele tava vestindo. Não tava trajando roupa suja, não. Não era andarilho... não parecia 
ser andarilho. Aí eu peguei, né, fui caminhando, né, não quer responder. Aí ele falou... Eu tava com 
uma camisa de Rondônia. Estava escrito Rondônia aqui atrás. Aí ele falou: “Só podia ser de Rondônia”. 
Aí com a cor também deu pra ver... eu só cor negra, né... ele também, eu senti que ele tava 
menosprezando também pela cor. Naquele momento eu fiquei com raiva. Aí, eu parei assim, olhei pra 
ele... Ah deve ser perturbado esse senhor. Aí eu deixei pra lá.  

(Foi perguntado se já sofreu preconceito no próprio estado por pessoas de fora)  
Já... Pessoas de fora aqui? (...) Não. Pessoas de fora, não. Eu já sofri assim, com pessoas que moram 
aqui... numa época que eu ta... andava junto com o Cleber, andava com o Emerson... A gente 
andando... tava eu, o Emerson ... Aí a gente foi numa padaria, aí, o pessoal de lá ficou pensando que 
a gente era, sei lá, bandido, alguma coisa. Entramos na padaria e todo mundo ficou olhando assim... 
meio que discriminando porque tava meio jogando, vindo do basquete, tudo suado (...).  

De fora? (...) Não, de fora não. (...) (Foi perguntado se alguém de fora já deu a entender que a 
cultura dele era superior a do rondoniense) Sim (...) o pessoal, geralmente, o pessoal que vem de fora, 
particularmente o gaú... o pessoal que é do Sul, né. Fala que a cultura lá é melhor, tal... referente à 
nossa aqui... Já citaram pessoas, colegas meus já citaram isso. Sim, tipo aqui, reclamavam da cidade. 
Ah, o que sei lá, aí ... no momento, a gente tava entre os amigos, falava assim: “Poxa, tu tá trabalhando 
aqui, servindo a cidade, você quer... ainda fica criticando a cidade, tal... Aí foi se tocando, aí foi 
melhorando. Aí não tocava mais no assunto perto... Mora aqui, inclusive, tá fazendo curso comigo, 
agora, de sargento.  

Já. (...) Ah, o pessoal é... esposa de um colega nosso que joga basquete com a gente, máster, 
é uma categoria acima uns dez anos... cinco anos acima da nossa... aí ele levou a esposa dele, ela 
morava aqui, aí ficava criticando, aí, inclusive, tava eu e um outro amigo meu que é de Rondônia, o 
Cuminho, o Cleber conhece.  Aí, ela ficava falando, rapaz... Aí, agente “Poxa, a mulher mora aqui, 
trabalha aqui, o marido dela... eles foram, foram embora daqui, foram pra Goiânia, e ele ainda tem as 
coisas dele aqui, o trabalho dele, ele vem de lá pra ficar aqui uma temporada, volta de novo pra Goiânia, 
porque tem as coisas dele aqui. Foi embora pra lá, mas por causa dela. E ela ficava criticando falando 
que aqui “Ah é cidade quente, não sei o que...  e o pessoal não sei o que mais lá...”. Ficava falando mal 
(...) Falava que o pessoal era mal educado, que não tinha uma educação boa, que pessoal educado 
era o lá de Goiânia.  Cidade suja.  

(Sobre as mulheres rondonienses) Já. Um que veio aqui, foi o Rafinha Bastos que eu vi falando 
mal. Que o pessoal... que as mulheres rondonienses... que o povo rondoniense é feio, né (...)Que o 
povo daqui é feio. É prejudicado. (...) Da mulher especificando. (...) Não. Os de fora não.  

(Se fica incomodado quando criticam o estado/ moradores) Com certeza. Um estado bom de 
se viver e ... em relação, assim, ao desenvolvimento, lógico que peca, né, em relação a outros estados, 
só que ainda é um estado novo, né. Dá pra superar o que tá de errado aqui, né. O pessoal ainda tem 
a cultura meio errada, mas... dá pra melhorar. (Se consegue se diferenciar?) Se destacar positivamente 
ou negativamente? (...) Tanto faz? Diferenciar... (...) Pra mim, tem uma mistura, né, dos migrantes que 
vieram pra cá. Tem uma mistura, mas se diferencia por causa da regionalidade da região amazônica, 
eu acho, né (...) conversando-se percebe-se sim, é se percebe... que a cultura nossa aqui é mais 
amazônica, né, puxa um pouco para o lado do Amazonas. 

Não, acho que não. Acho que não tem essa preocupação, não. (...) De forma geral? (...) Pelo 
que eu conheço, com certeza. (...) Claro, com certeza.  

Politicamente? (...) Politicamente, socialmente? Acho que é a parte de educação está deixando 
a desejar... na saúde, no esporte, tá faltando uma boa administração, né, no desenvolvimento da 
cidade, porque existe subsídio, subsídio pra isso e não é bem distribuído. 

Da região norte? (...) Do nosso estado? A cultua, eu acho ... acho até boa, a cultura aqui. Só 
que falta ser mais desenvolvida, né, o pessoal mais ... ter um... dá mais valor à nossa cultura que é 
pouco reconhecida.  

(Rondônia não tem cultura?) Na minha opinião, acho que tem. Só igual eu falei, só não é bem... 
é... não tem uma atenção com ela, com  a nossa cultura, na verdade. Não tem aquela atenção igual a 
outros locais. Culinária, é bem diversificada, né. É bem... acho boa. A princípio sim. Já agregou, né, à 
nossa cultura. Já agregou isso aí, já. Se todos faz... gostam desses alimentos aí. (Foi relacionada essa 
questão à ideia de que RO não tem cultura). Já incorporou (...) Acho que isso não tem muito a ver não. 

O povo daqui? (...) Sim. (...) Quem nasce aqui. (...) É na maioria das vezes, fala mal, né... 
(Pede-se um exemplo) O povo daqui é preguiçoso. (...) O povo daqui é ... Como é que é? ... Meio sujo, 
não tem a cultura de manter os ambientes limpos da cidade, as ruas limpas.  Sofre. Sim, em parte sim.  
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O que é ser rondoniense? ... Ser rondoniense é ... amar as coisas naturais que existem aqui 
no estado. Rondônia é ... um bom lugar de se viver.  

 

 

Entrevista 5: Respostas do Entrevistado E 

 

Pimenta Bueno. Minha mãe é de São Paulo e meu pai é de Taperoá na Paraíba.  Gosto. (Foi 
perguntado se gosta de morar em PVH). Ainda não me adaptei muito bem ainda não. (Foi perguntado 
há quanto tempo mora em PVH). Dez, dez anos.  

(Foi perguntado se pretende morar em outro lugar). Sim. Ouro Preto, Ji-Paraná, no interior de 
Rondônia. (Foi perguntado porquê). Eu acho que é mais fácil de se viver lá... Eu acho que aqui a cultura 
daqui é muito diferente, então, eu não me adaptei... não que seja ruim, é apenas diferente.  
 (Foi perguntado se já morou em outro estado). Não. (Foi perguntado se já sofreu preconceito 
por ser rondoniense/ do interior do estado) Eu não diria preconceito, mas piadinhas a respeito. (...) 
Geralmente quando a gente fala que é de Rondônia e a pessoa é de outro estado, eles perguntam se 
aqui tem índio, se a gente convive com cobra, se a gente sabe lidar com onça, são piadinhas desse 
tipo.  
 (Foi perguntado se alguém já tentou corrigir seu jeito de falar) Sim, aqui em Porto Velho, quando 
eu cheguei. E... tanto o rondoniense, como de outro estado. Aí, não... (...) É, meu sotaque é um pouco 
interiorense. Então eles... é... então eles acham diferente. 

(Foi perguntado se percebia sotaque do portovelhense) Sim, sim. (...) É, o meu jeito de falar eu 
acho normal, né. Aí, quando a gente... a gente se depara com outro jeito de falar que a gente ver. Aí, 
há uma diferença, é. 

(Foi perguntado se algum migrante já deu a entender que sua cultura era superior ao do 
rondoniense) Ah, sim. Alguns acham que aqui a gente só copia, né, a ... cultura de outros.  Isso 
geralmente... eu tinha uma colega que era do... acho que era do nordeste... não, era sudeste. Então, 
eles achavam superiores a cultura, até o desenvolvimento mesmo, eles achavam.  

(Foi perguntado se já presenciou alguém falar mal do estado/ moradores) Já. (...) Ultimamente, 
eu vejo falarem muito do clima aqui, eles falam muito mal do clima de Rondônia... que é insuportável o 
calor, acho que porque ser um clima tropical, então eles vivem reclamando sobre os mosquitos, são 
essas conve... é mais essas coisas que a gente ver eles falando muito mal. 
 (Foi perguntado se já ouviu falarem mal da mulher rondoniense) É... eu já ouvi falar mal mais 
da portovelhense. O modo de se vestir, eles criticam bastante, né, é... o modo de fa... de agir. (...). Ah... 
eles falam... eles costumam falar que as mulheres daqui... eles... são um pouco mais vulgares no modo 
de se vestir, no modo de se comportarem. Eu já ouvi falar isso. (Foi perguntado se concordava). Eu 
não, eu acho que cada um tem seu jeito, a sua cultura de se vestir aí.  
 (Foi perguntado se fica incomodado quando ouve alguém criticar essa região/ moradores) Sim, 
é a região que a gente nasce, que a gente se criou, então, a gente não gosta de ouvir falar mal.  

(Foi perguntado se o rondoniense consegue se diferenciar em meio a diversidade) Nessa 
miscigenação, né. É como você disse, a gente é uma diversidade, é uma mistura. Rondônia é um 
estado muito novo ainda. Então, eu acho que a gente tá... tá... agora que a gente tá adquirindo a nossa 
cultura. Aí, então, vai ser uma mistura, né, eu acho que você ainda não dá pra identificar esse é 
rondoniense e esse não... por enquanto ainda não, mas eu acho que futuramente, quando a gente se 
firmar mesmo, quando nascer essa leva de rondoniense que tá vindo aí, eu acho que vai dá pra afirmar 
que... quem é rondoniense e quem não é.  

(Foi perguntado se acha que o rondoniense se preocupa em se diferenciar, em marcar sua 
identidade como rondoniense) Olha, é... essa nossa juventude agora, eu acho que ela tá bem 
preocupada com isso. Até mesmo, acho, pela educação na escola, a gente aprende a valorizar a nossa 
cultura, né, coisa que não... a gente não via no... nas pessoas mais velhas. Eu acho que essa juventude, 
agora, acho que ela está bem preocupada em “marcar o território”, digamos assim, em marcar sua 
cultura.  
 (Foi perguntado se acha que o rondoniense tem orgulho de ser rondoniense) 
Sim. É... em sua grande maioria sim. (Foi perguntado se tem orgulho). Sim, tenho sim. 

(Foi perguntado sobre quais são os maiores problemas do estado) Em nosso estado, ainda é 
infraestrutura do estado, a educação também precisa de um pouquinho mais de investimento, essas 
coisas que eu acho que o Brasil tá passando por isso, por esses problemas. (...) A infraestrutura da 
capital, eu acho que deveria ser um pouquinho mais desenvolvida.  
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(Foi perguntado o que acha da cultura do estado) A nossa cultura, se a gente for ver, é uma 
cultura riquíssima, porque, como eu já disse, é... como eu sou do interior... quando eu cheguei aqui em 
Porto Velho, eu topei com essa cultura e é muito diferente da que eu vivia lá. Então, a gente, se a gente 
for pensar bem, Rondônia, ela tem duas culturas, aqui é mais amazonense, aquela que ... a mais 
indígena, né. A do interior é um pouco mais copiada, vamos supor... não vou dizer copiada, mas 
adquirida, um pouquinho do Sudeste. Então, é uma mistura de cultura, então, eu acho que futuramente, 
que nem eu disse, futuramente, a gente vai desenvolver a nossa própria cultura. (Aprofundou-se sobre 
as diferenças apontadas entre capital e interior) Exatamente, o amazonense, aqui a cultura amazônica 
é muito empregada aqui, nessa região, em Porto Velho, principalmente, na comida também, eu vejo. 
(Foi perguntado se no interior a culinária é mais definida). Isso. Por exemplo, eu quando cheguei,  eu...  
como sou do interior, quando cheguei aqui, eu não sabia o que era açaí, né. Então, foi uma novidade 
pra mim. Tacacá, eu também não conhecia. E eu moro aqui e Rondônia, e eu não conhecia. Então, pra 
ver como a nossa diversidade é tão grande. Porque lá no interior a gente é ... é muito diferente. (...) Lá, 
que nem eu falei, a culinária lá é mais da culinária sudeste, do sul que é o churrasco. Tem o vatapá 
que é daqui também. Massas, suco de milho, eu acho que vocês nunca ouviram falar aqui em Porto 
Velho, né? Pois, é, suco de milho, pamonha, é... a nossa comida de lá é essa. Então tem alguma 
novidade. E aqui não, aqui eu acho que é mais indígena, até a cultura daqui é muito indígena. 
 (Foi perguntado se essa diversidade incorporada na culinária já deve ser considerada como 
cultura rondoniense) Ah, eu acho que deve ser sim, porque, é que nem eu falei, a gente é uma 
miscigenação... a nossa miscigenação é muito grande, igual ao Brasil. O Brasil também é essa 
miscigenação. Então, Rondônia está passando por esse mesmo processo. Então, tem que incorporar 
sim.  
 (Foi perguntado o que pensa sobre uma frase que muitos dizem de que Rondônia não tem 
cultura) Ah, claro que tem. É que nem eu te falei, é uma mistura, a nossa cultura ainda, a gente ainda 
está desenvolvendo. (...) É porque a pessoa, acho, que pra ela falar isso, ela tem que ter... conhecer 
um pouquinho mais da cultura. Eu acho que ela, talvez,  fala isso porque a gente também... aqui em 
Porto Velho, por exemplo, a gente copia muito... Copia não! A gente adquire muito a cultura do 
Amazonas, do Nordeste, que são os nossos grandes imigrantes nordestinos aqui, talvez seja por isso.  

(Foi perguntando se já ouviu alguém usar a expressão “o povo daqui”. Se geralmente, essa 
expressão é usada para falar bem ou mal.) Sim.(...) Em sua maioria é pra falar mal. (...) Eu acho que 
na cabeça ... quando eles falam isso, eu já ouvi, quando eles falam, eles querem  falar do povo que 
nasce aqui. (Foi perguntado o que falam sobre “o povo daqui”). Ah, o “povo daqui é porco”, por exemplo, 
eles costumam falar. “Gostam de jogar lixo na rua”, que é uma coisa que também já vem mudando 
muito, que antigamente era mais, eu acho que agora já vem mudando um pouquinho. Apesar que isso 
daí é uma característica dos latinos, né. Então, não é só o rondoniense. Mas, eu acho que com a 
educação de hoje, com esse investimento no meio ambiente, eu acho que eles estão mudando esse 
cenário aí.  
 (Foi perguntado se o rondoniense sofre preconceito dentro de seu próprio estado) Sim. Pois 
é... porque eu sou rondoniense, nascida aqui, só que eu sou do interior, quando eu cheguei aqui, eu 
notei um certo preconceito quanto ao meu modo de falar, né. Quando a gente chega também num 
estabelecimento, a gente nota que eles ficam olhando a gente meio assim... eu não sei se é por causa 
da nossa simplicidade, ou do jeito de a gente falar. Então, eu já notei esse certo preconceito. Agora, eu 
já estou mais adaptada.  
 (Foi perguntado o que é ser rondoniense) O que e ser rondoniense?... Valorizar nossa cidade, 
valorizar nossa cultura, se interessar pela história de nosso estado. Rondônia é... uma terra onde tudo 
que se planta dá.  
 

 

Entrevista 6: Respostas do Entrevistado F 

 

Guajará-Mirim, Rondônia. Meu pai é do Amazonas e minha mãe é aqui de Rondônia. (Foi 
perguntado se gosta de morar aqui) Gosto. (...) Porque já estou habituada aqui, né. É uma cidade... é 
tranquilo. É relativamente tranquilo em relação a outras cidades, né, que já conheci. Eu gosto daqui. 
(Foi perguntado se pretende morar em outro lugar) Eu pretendo um dia. Não sei onde, ainda, mas eu 
pretendo. (...) Por quê? Pra ter ... pra conhecer melhor outras cidades, ter experiência de outras 
culturas, de outros costumes. Porque visitar é diferente de conviver, de morar.  

(Foi perguntado se já morou em outro estado) Não, nunca morei. Só conheci. Aí, tem essa 
curiosidade de conhecer outros lugares.  
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 (Foi perguntado se nessas viagens já sofreu algum tipo de preconceito por ser rondoniense) 
Já. (...) Eles tem preconceito que é... com cor, com a maneira de a pessoa... com a maneira de falar. 
Eles acham que a gente fala errado. Eles acham que a gente não tem cultura, que a nossa cultura é 
pobre. Foi essa experiência eu eu tive quando eu viajei daqui. Eles acham que aqui, a gente não sabe 
de nada, que a gente é um bando de ignorante.  
 (Foi perguntado se aqui, no trabalho, escola, etc., alguém já tentou corrigir seu jeito de falar, 
de se comportar) Não. Por ... não, que eu saiba... sim, eu não tenho essa experiência não. (...) Tem 
umas críticas, né, porque é... pessoas do Sul que falam “puxando” o R, né. “Ai, vocês não falam... ah, 
vocês falam,  assim, é... falam diferente”. Mas não disseram que eu estava falando errado. Só falaram 
que eu falava diferente.  

(Foi perguntado se já ouviu alguém falar mal do estado/ moradores de forma geral) Várias 
vezes. Eles falaram que a gente não sabe se expressar; que os rondonienses não têm coragem de 
trabalhar; que as pessoas “de fora” é que fizeram o Estado crescer; que as pessoas daqui mesmo não 
têm... tipo não têm capacidade de tra... de evoluir... de... aqui, as vagas de concursos públicos, né, e 
até no setor privado, das empresas, a gente perde para as pessoas   de fora porque a gente não tem... 
é... não tem estudo, não tem... capacidade, né, e também essas pessoas, elas vem preparadas pra cá 
pra... elas estudam realmente, né. Hoje que a gente vê os rondonienses mais espertos, assim, né, pra 
estudar, pra se formar, pra alcançar um lugar melhor no mercado de trabalho. 
 (Foi perguntado se já ouviu alguém falar mal das mulheres rondonienses)Já. Já. (...) Que as 
mulheres rondonienses não são fiéis; que elas traem seus companheiros; que elas são oferecidas; que 
elas se vestem mal; que elas são feias, mal feitas de corpo. Eu já ouvi muito isso. (...) Se vestir mal é 
aquelas roupas que mostram a barriga... que... falaram que as mulheres aqui de Rondônia são tudo 
barrigudas porque comem muita farinha. Eu já ouvi isso! 
 (Foi perguntado se fica incomodado quando alguém critica esse estado e/ou seus moradores) 
Eu me sinto, eu me sinto porque eu sou daqui. Eu sei que aqui a gente tem muitos problemas. A gente... 
aqui é um Estado novo, né. E a gente tem... falta muita coisa ainda. Estrutura, né, falta muito ainda. 
Mas eu acredito, assim ... as pessoas têm que fazer críticas, mas que... pra crescer, né, e não pra 
diminuir a gente. 
 (Foi perguntado se o rondoniense consegue se diferenciar em meio a essa diversidade, se 
consegue distinguir quem é quem não é rondoniense) Pela maneira de se expressar, pelo sotaque, 
né... pela maneira de falar, até algumas gírias, assim, a gente já percebe que a pessoa é daqui.  

(Foi perguntado se o rondoniense demonstra alguma preocupação em se diferenciar, em 
marcar sua identidade em meio aos migrantes) Alguns. Não a maioria ... não... poucos. Eu não acho 
que todo rondoniense ... tem uns até que querem se igualar, né, aos de fora.  

(Foi perguntado se o rondoniense tem orgulho de ser rondoniense) Eu acredito que não... eu 
acredito que uma porcentagem pequena. (...) Eu tenho, né. É minha terra, eu nasci e cresci aqui, apesar 
de ser um Estado com muitos problemas, mas é um estado bonito, tem muitas coisas que podem ser 
melhoradas, aqui.  
 Os maiores problemas? É... organização das cidades, principalmente, aqui na capital, né, Porto 
Velho. Eu sou daqui, eu posso falar, né... não é uma capital bonita! Infelizmente, a gente não tem 
governantes que se preocupam, né, com a estética da cidade, com a limpeza. Os próprios moradores 
daqui muitas vezes também não... não capricham, né, não zelam pela cidade, na questão de lixo, de 
mato. 
 (Foi perguntado se essa falta de zelo é só do rondoniense) Não. Tem muitas pessoas que vem 
de outros estados que ajudam, que colaboram com isso. (Quando falam sobre isso, geralmente atribui-
se ao rondoniense) É... que somos nós.  

(Foi perguntado o que considera como cultura local/ o que acha da cultura dessa região) Eu 
acho... eu acho que a gente tem um pouco de cada lugar. Virou uma mistura, né, com jeitinho já, assim, 
é ... diferenciado. Tem um pouco do jeito rondoniense... que as pessoas daqui, a maioria, são de fora, 
né. (...) Sim, filhos de pessoas que vieram de fora.  

(Foi perguntado o que pensa a respeito de falarem que Rondônia não tem cultura) Eu acho 
errado. Porque cultura não é só aquela que vem de fora. É a que vem de fora e você adapta pra ... do 
jeito que dá certo aqui. A cultura das comidas, das danças, a gente vai se adaptado. Então, cria-se uma 
cultura daqui. Porque não vai ser idêntico, igual ao que já veio. Porque a gente vai se adaptando, a 
gente vai se moldando, vai aperfeiçoando ou mudando uma coisa aqui outra acolá. Então fica a cultura 
de Rondônia. Fica a cara de Rondônia.  
 (Foi perguntando se a incorporação da cultura de outros estados deve ser considerada cultura 
rondoniense) Eu acredito que sim, porque tem o toque das pessoas daqui.  
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(Foi perguntado se já usou a expressão o povo daqui e se refere-se a quem mora aqui e/ ou a 
quem nasceu aqui) Já. (...) Os dois. Quem nasceu aqui, os que vieram e já se consideram daqui... eu 
digo que é o povo daqui.  
 (Foi perguntado quando ouve alguém usar essa expressão falam bem ou mal) 
Falando mal. (Foi perguntado se referem-se a quem nasceu aqui ou a todos que moram aqui). A quem 
é nascido... quem tem herança daqui. Já é outra conotação que eles dão.  
 (Foi perguntado se o rondoniense sofre preconceito dentro do próprio estado) 
Sofre.(... ) Sofre quando pessoas daqui, rondonienses, vão pra outros lugares, conhecem outras 
culturas, moram fora daqui, em outros estados e até países... aí, quando voltam pra cá... eles querem 
criticar, dizer tipo, assim, que quem nunca saiu daqui vai sempre... é... não vai crescer culturalmente, 
né, até profissionalmente, de conhecimentos... eu já ouvi isso. Pessoas que foram e esquecem que 
saíram daqui, né, adquiriram novos conhecimentos e, no lugar de trazer isso como uma coisa boa, né, 
pra dividir com os que estão aqui, ensinar, né... fazem é criticar... como se aqui fosse mesmo um fim 
de mundo, que isso aqui nunca vai sair do que está, não vai ter crescimento em nada.  
 (Foi perguntado se sofre preconceito em RO por pessoas de fora) Sofre. (...) Era mais 
constante, em tempos atrás, é o que eu penso, né. Hoje em dia, de uns anos pra cá, eu...  diminuiu. 
(...) Porque as pessoas daqui tão começando a se... a defender mais. Elas estão começando a se impor 
mais, que elas são daqui, que elas têm orgulho daqui, que é a nossa cultura, é nosso jeito de falar, é 
nosso jeito de pensar. Porque antes, quando uma pessoa de fora vinha falar... fazer críticas, né, contra 
a gente... a gente ficava calado, então, tipo concordando, né. Hoje em dia não, as pessoas já defendem, 
né. Já começam a mostrar que não é bem assim. Que nós temos riqueza cultural, aqui, que a gente é 
capaz como os outros... Rondônia é um estado novo, mas ele tem a capacidade de crescer e ser um 
estado bem melhor do que tá.  

(Foi perguntado o que é ser rondoniense) Pra mim, ser rondoniense é ... são pessoas simples, 
né, pessoas que... tempos passados, né, vou falar um pouco lá do passado, quando eu era criança, 
tinha tipo uma conformidade de como vivia, né. É ... hoje em dia, eu já vejo os rondonienses mais 
expressivos, né, no que querem, nos seus direitos, né, nas melhorias para o Estado. Eu já vejo um 
povo mais ativo, né, na política, mais ativo na cultura. Rondônia pra mim é um lugar de todos... que 
recebe bem todos que chegam aqui.  
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ANEXOS 

 

 

Texto nº 3 (T 3): Rondônia para Principiantes 

 

Se você está no Eldorado brasileiro, o jeito é relaxar e adaptar-se à nova realidade. 
De repente seu programinha de TV é interrompido e aparece na tela a palavra aviso: uma voz 

cavernosa avisa que a família daquele que em vida se chamava Fulano de Tal cumpre o doloroso dever 
de comunicar seu falecimento ocorrido ontem às 17:00 h e convida parentes e amigos para seu 
sepultamento amanhã às 10:00 h no cemitério de Santo Antônio por mais esse ato de fé e caridade 
cristã a família enlutada antecipadamente agradece. Não se assuste: você está em Rondônia, único 
lugar no mundo em que isso acontece. 
Como você veio parar aqui é problema seu. Se caiu no conto do eldorado brasileiro, veio atrás de 
emprego milionário, ficar rico depressa ou simplesmente fugir da execução de suas dívidas, pouco 
importa. O que importa é que você está em Rondônia e o jeito é relaxar e tentar se adaptar a sua nova 
realidade. 

Rondônia é sobretudo uma terra de pioneiros, aliás o pioneirismo rondoniense atinge níveis 
extremos às vezes, vanguarda da vanguarda, paraíso do inusitado, primeiro estado a ser governado 
por uma mulher, primeiro senador a trocar o senado por uma secretaria estadual e em seguida 
renunciá-la para se candidatar a deputado estadual, primeiro secretário de segurança pública a ir em 
cana cheio da cana; contam que sua excelência, aparentemente alcoolizado, ameaçava de porrada a 
moça da companhia aérea no aeroporto de Cuiabá, onde foi detido pela autoridade policial de plantão 
que tomou as providências de praxe, conduzindo o meliante à delegacia local. 

Não fique assustado, nem tampouco ofendido, se ao pedir um refrigerante no bar o rapaz do 
balcão lhe perguntar: - Quer levar no saco? É que em Rondônia não se usa depósito pra levar o casco. 
O casco sempre fica e o refrigerante vai, passado para um saco plástico. E é comum as pessoas 
andarem pelas ruas chupando saquinhos com canudinho. Senhores respeitáveis às vezes: terno, 
gravata e saquinho na mão, canudinho na boca. Fase oral. Freud explica. 

A culinária local não é das mais ricas. Comidinhas típicas, não há. Só a saltenha, pastel de 
vento que tentam marotamente imitar a saltenha boliviana, substituindo-se o recheio original de frango 
por uma rarefeita mistura de batata cozida com bem pouquinha carne moída, mas bem pouquinha 
mesmo, metade do que você está imaginando, só pra dar o aroma. Mas o recheio de pastel pouco 
importa pro rondoniense. A moçada curte mais é o volume e tamanho da carcaça, o visual colorido da 
comida. Prova disso é que o tempero mais usado na região é o colorau. Rondoniense come com os 
olhos, às vezes cuscuz. Paladar é coisa pouco apurada por aqui. 

Atenção aos costumes na hora de comprar comida. Banana não se vende a dúzia, mas a palma 
(penca). Você pega na penca (de banana) e pergunta: Quanto é a palma? Conforme sua cara, o 
vendedor dará o preço. Quiabo é por unidade. Farinha por litro. 

E o vocabulário? Você tem que se acostumar: Sanduíche é tudo X (corruptela do cheese 
americano) X-burger, X-bacon, X-egg, X-salada, e até mesmo X-bagunça (carne moída, bacon, queijo, 
ovo, salsicha de terceira, presunto de segunda, porcaria de primeira, tudo junto). Se você quiser um 
hamburger, peça um X-burger sem queijo, senão não vem. 

Papagaio é pipa, pipa é papagaio, caneta é lapiseira, bola de gude é peteca, aipim é macaxeira, 
praia é banho, malandro é nó-cego, namorar é acochar, currar é dar geral: “Fulaninha levou uma geral 
de quinze motoqueiros de uma vez só”. - frase que se ouve com frequência cada vez maior. 

As menininhas sofrem (ou será que gozam?) na mão dos motoqueiros, mas não criam 
vergonha é fácil conhecer garotas com apelidos sutis como Shell, Texaco, Atlantic, Esso... 

Dos três cinemas da capital, dois passam filmes de sacanagem. E um faz a sacanagem de 
passar filme de kung fu. Mas é disso que o povo gosta e aí? Tem gosto pra tudo... 

Os ônibus, em vez de números têm nome, geralmente nomes ilustres, de presidentes: 
Tancredo Neves, Costa e Silva, Campos Sales, Roosevelt, ainda que não exista nenhum bairro nem 
rua com esse nome. Terminam antes do cinema e se você ficar até o final do filme - o que quase 
ninguém faz - vai ter que voltar para casa a pé ou apelar pro táxi. 

O feijão (“baseado” no Rio e em São Paulo) nunca é fumado puro, mas sempre misturado ao 
arroz (pasta branca, obtida a partir da sucata do fabrico da cocaína) que evita o mau-cheiro, amortece 
as vias respiratórias e vicia mais rápido. 
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Se você vem do Rio ou de São Paulo e tem hábitos nobres, como ir ao teatro uma vez por 
semana, ou comer sanduíche de ricota com cenoura na lanchonete natural, o choque cultural será 
inevitável e certamente lhe trará profundas perturbações psicológicas. É o “mal do migrante”, uma forte 
crise existencial que pinta lá pelo sexto mês de sua chegada, às vezes antes, reaparecendo mais forte 
lá pelo oitavo mês, quando a maioria pede licença no emprego pra ir ver a mãe que está muito doente 
do coração. 

Mas se você não tem cara-de-pau suficiente para isso e resolve encarar os fatos de frente, 
permanecendo em Rondônia, restam duas opções: a primeira menos aconselhável de quem assiste 
um clássico roliudiano, beber bastante a toda e qualquer oportunidade ou converter-se à Assembleia 
de Deus, enfim, alienar-se completamente pelo sistema local, evitando todo e qualquer tipo de 
questionamento, para não entrar em crise. 

A segunda opção, mais nobre, porém mais dolorosa é analisar os fatos, procurar a maneira 
mais objetiva de tentar mudar as coisas na medida do possível, criticar o que deve ser criticado ainda 
que isso lhe custe algumas inimizades, aceitar com paciência o que ainda não pode ser transformado, 
abster-se de cinema e recorrer à leitura de fora e mesmo de alguns escassos bons autores locais, enfim 
refletir, continuar pensando. Aí, no mínimo, você fica neurótico; no máximo, colaborador do Pasquim. 
 

 

Texto nº 4 (T4): Em Rondônia é assim mesmo... 

 

Claro que Rondônia não é o fim do mundo. Mas tem coisas que lembram. Se um turista 
desavisado tivesse a coragem de andar por este pedaço de Brasil necessitaria entender algumas 
peculiaridades locais. Qual a localidade deste imenso país que não tem a sua festa do santo padroeiro? 
Porto Velho tem o santo padroeiro (santa, Nossa Senhora Auxiliadora cujo dia é 24 de maio) mas não 
tem a festa, não é incrível? Festa mesmo só a Flor do Maracujá que é realizada em junho sem 
homenagear absolutamente a ninguém. Nem maracujá se produz neste solo provinciano... Mas os 
absurdos não param por aí. A nossa Semana Santa é comemorada no final de maio ou mesmo em 
junho sem maiores explicações e com direito até a espetáculos ao ar livre e gordo patrocínio do PT. 
Neste pedaço de Brasil, prostituta se apaixona pelo cliente, traficante de droga se vicia e professor de 
História tem religião. Se brincar, professor de Português não saberá escrever um texto e ainda terá 
problemas com a gramática normativa... 

De futebol, o portovelhense gosta. Mas só torce pelos times do sul do país. Genus (sem acento 
mesmo) e Shallon são alguns representantes da capital no torneio estadual da modalidade. Quem não 
se sentiria ridículo torcendo por equipes com estes nomes esquisitos? Mas não tem problemas, o 
futebol de Porto Velho assim como seus esquadrões” são totalmente descartáveis: só duram um ano 
aproximadamente e por isto não precisam de torcida nem de torcedores. No próximo campeonato 
existirão outras equipes com outros nomes não menos estranhos que representarão qualquer quitanda 
ou taberna da capital. E os habitantes locais, feito cururus, ainda têm o topete de torcer pelos times do 
sul do país... eles próprios são os primeiros a avacalhar o falido futebol local. Coitados: vivem de um 
passado que nem glória tem. Moto Clube, Ferroviário, Flamengo, Botafogo, Ipiranga, etc. etc. Quanta 
criatividade... 

No lado cultural o festival de bizarrices chega até a ser folclórico. Sem dominar uma única 
palavra do Inglês, grande parte dos comerciantes locais exagera no S’ (apóstrofe) e em muitos casos 
chegam até a nomear seus estabelecimentos no próprio idioma de Shakespeare. Há até uma linha de 
ônibus com o pomposo nome de Presidente Roosevelt mesmo que não exista nenhuma rua, praça ou 
bairro com este nome. Durma-se com um absurdo destes. A sigla do Estado é Ro. Assim consta em 
todos os mapas, compêndios, livros e atlas. Mas a Companhia de Água e Esgotos do estado que não 
consegue abastecer seus clientes com água, tem o nome Caerd. Insinuando que a sigla do estado é 
Rd. Com a única universidade pública local, a Unir, acontece a mesmíssima coisa. Pior é a Fundação 
Rio-Mar, ligada à Unir. Ou seja, Fundação Rio – Madeira. Por que “Mar”? será que os sábios desta (a) 
fundação acham que a sigla de Madeira é mar? Rio-Mar é um apelido do rio Amazonas e este nome 
poderia muito bem figurar em alguma instituição lá no nosso vizinho estado. 

Políticos ladrões e corruptos é o que não falta por aqui (por isso acreditar-se que também seja 
parte integrante do Brasil). Quase os cem por cento dos rondonienses foram favoráveis às construções 
das hidrelétricas na calha do rio Madeira. Nem se preocuparam com os desastres ambientais que 
poderiam ser causados. Talvez seja por isto que quase não exista rondoniense nativo defensor do meio 
ambiente. Os poucos que defendem, são de fora. E nem ligaram para o fato de que a energia gerada 
não ficará por aqui, entusiasmados e ludibriados que estão pelo pseudo-desenvolvimento que lhes 
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prometeram. Cara de um rondoniense dentro de um Shopping Center é a coisa mais fantástica do 
mundo, mesmo caindo forro de gesso em suas cabeças, os caipiras locais ficam rindo como hienas 
comendo carniça. Rondoniense parece mesmo é gostar de miçangas, espelhos e quinquilharias... E 
gostam também de dar os melhores empregos para os que vêm de fora. 

Com apenas meia dúzia de vôos para dentro do próprio Brasil, o aeroporto local tem o pomposo 
nome de Internacional. O módulo hora-aula nas escolas públicas é de um hora (único no país) e os 
deputados estaduais legislam em cima do calendário letivo do Estado como se não tivessem nada mais 
a fazer. E parece que não têm mesmo. Por pura incompetência e falta de projetos, devolveram nos 
últimos dois anos a bagatela de 60 milhões de reais para o Executivo estadual. Dinheiro que poderia 
ter sido empregado na área da saúde, saneamento básico ou outra área qualquer. Para grande parte 
dos rondonienses, desenvolvimento são passarelas que caem e matam gente, shoppings centers que 
desabam o forro, edifícios mal estruturados e hidrelétricas que provocam desastres ambientais e têm 
pesadas multas do Ministério do Trabalho em seus canteiros de obras. E o que é pior: muitos 
beiradeiros locais não querem que ninguém fale nada disto. Pobre Rondônia...  
 
 
 
 
 
 
 


