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RESUMO 

Fundada em 1928 às margens do rio Tapajós, Fordlândia (PA) foi criada para abrigar uma plantação 
extensiva da seringueira Hevea brasiliensis e toda a infra-estrutura necessária ao processo de 
beneficiamento da seiva da planta, a fim de garantir a produção de borracha demandada pelas 
fábricas de automóveis Ford Motor Company. A cidade empresarial em plena selva amazônica foi, de 
acordo com as idealizações sociais de Henry Ford, também um projeto civilizatório: criada e 
gerenciada a partir de uma crença na técnica e na ciência como forma de manutenção de uma 
comunidade de homens produtivos e saudáveis. Fordlândia tem uma história paradigmática acerca 
do sonho de progresso moderno, a qual é narrada com base em ideais de conquista, exploração e 
modernização. Neste artigo, buscamos fazer emergir histórias à margem dessa narrativa oficial de 
construção, desenvolvimento e abandono da company town, a partir das histórias de revoltas e 
insubmissões dos operários e da própria Amazônia selvagem. Metodologicamente, utilizamos a 
montagem de fragmentos (documentos oficiais, discursos, filmes, fotografias e ilustrações), de modo 
a experimentar outras possibilidades de se pensar a própria escrita da história urbana. A partir do 
choque entre estes fragmentos, argumentamos que o futuro de Fordlândia é anunciado desde a sua 
fundação como uma ruína ou, pelo menos, como uma cidade - ou imagem dela - em pleno estágio de 
arruinamento. 
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FORDLANDIA - RUIN OF THE FUTURE 

ABSTRACT 
Founded in 1928 on the banks of the Tapajós River, Fordlandia (Brazil) was created to house a 
plantation of the rubber tree Hevea brasiliensis. The city also had all the necessary infrastructure to 
process the sap of the plant, to guarantee the production of rubber demanded by the Ford's factories. 
The amazonian company town was, according to Henry Ford's social ideals, also a civilizing project, 
which was created and managed out of a belief in technique and science as a way of maintaining a 
community of productive and healthy men. Fordlandia has a paradigmatic history about the dream of 
modern progress; also, the construction of the city was based on a tale of conquest, exploration and 
modernization. However, in this article we aim to discuss stories of Fordlandia left on the sidelines of 
that official narrative and to debate other possibilities of thinking about the writing of urban history. 
From a methodological approach of assembly of fragments (official documents, speeches, films, 
photographs and illustrations), we intend to raise stories of riots and rebellions of the workers and the 
wild Amazon itself. From the clash between these fragments, we argue that Fordlandia's future has 
been announced since its foundation as a ruin or, at least, as a city - or image of it - in the middle of 
the ruin stage. 

KEY-WORDS: Fordlandia; Amazon forest; modernity; ruins; image. 

 

FORDLANDIA - RUINA DEL FUTURO 

RESUMEN 
Fundada en 1928 a orillas del río Tapajós, Fordlândia (Brasil) fue creada para albergar una extensa 
plantación del árbol de caucho, Hevea brasiliensis y toda la infraestructura necesaria para procesar la 
savia de la planta y así garantizar la producción de caucho demandada por las fábricas "Ford Motor 
Company". La company town en medio de la selva amazónica era, según los ideales sociales de 
Henry Ford, también un proyecto civilizador: creado y gestionado a partir de la creencia en la técnica 
y la ciencia como una forma de mantener una comunidad de hombres productivos y saludables. 
Fordlândia tiene una historia paradigmática sobre el sueño del progreso moderno; además, la 
construcción de la ciudad se basó en una historia de conquista, exploración y modernización. Sin 
embargo, en este artículo pretendemos discutir historias de Fordlandia dejadas al margen de esa 
narrativa oficial y debatir otras posibilidades de pensamiento sobre la escritura de la historia urbana. 
Desde un enfoque metodológico de montaje de fragmentos (documentos oficiales, discursos, 
películas, fotografías e ilustraciones), pretendemos plantear historias de disturbios y rebeliones de los 
trabajadores y la propia Amazonia salvaje. Del choque entre estos fragmentos, sostenemos que el 
futuro de Fordlandia se anuncia desde su fundación como una ruina o, al menos, como una ciudad -o 
imagen de ella- en plena etapa de ruina. 

PALABRAS CLAVE: Fordlândia; Amazonas; modernidad; ruinas; imagen. 
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INTRODUÇÃO 

Fundada no Pará em 1928, às margens do rio Tapajós, a cidade de Fordlândia foi criada 

para abrigar uma plantação extensiva da espécie de seringueira Hevea brasiliensis, bem 

como toda a infra-estrutura necessária para o processo de beneficiamento da sua seiva, e 

assim, garantir a produção de borracha demandada pelas fábricas de automóveis Ford 

Motor Company. A cidade empresarial aos moldes de uma little town americana foi, ainda, 

de acordo com as idealizações sociais de Henry Ford, um projeto civilizatório: "[...] uma 

cidade criada e gerenciada com base em técnica e ciência é o segredo para a manutenção, 

tanto de uma dinâmica produtiva bem sucedida, como para a existência de uma comunidade 

de homens saudáveis" (THE AMAZON... 1944, tradução nossa). 

O projeto correspondia à visão de Ford acerca do que deveria ser uma sociedade, seus 

hábitos, condutas e modos de vida, orientados a partir de um "cuidado científico" (THE 

AMAZON... 1944, tradução nossa) e de uma visão específica do modo de vida ligado à 

indústria, arraigada fortemente em um componente moral, e que por isso desconsiderava 

quaisquer condições contextuais e específicas dos habitantes daquela região. A cidade, 

portanto, não foi apenas um empreendimento econômico ou urbanístico. Como o próprio 

presidente Getúlio Vargas proferiu ao visitar Belterra: Ford também plantava "saúde, 

conforto e felicidade" (GRANDIN, G. 2010, p. 337).1 

Fordlândia não é uma cidade reconhecida pela maioria dos brasileiros, tanto quanto outros 

grandes centros, capitais, núcleos urbanos ou cidades novas, evidenciadas pela maioria dos 

estudos de história urbana no Brasil. A cidade, entretanto, possui já a sua própria História 

oficial, ensaiada e narrada por "obras de valor histórico e cultural e de importância relevante 

para a compreensão da história política, econômica e social do Brasil e reflexão sobre os 

destinos do país" (Conselho editorial do Senado Federal. In.: MORAIS, 2013, p. 5). 

Em "O meu dicionário de cousas da Amazônia", escrito em 1931 por Raimundo Morais, 

numa argumentação teleológica, o verbete "Fordlândia" diz que a cidade "[...] vai ser talvez o 

maior núcleo humano na bacia amazônica, pelo menos o maior centro industrial do vale. O 

ponto é a política não entorpecer nem perturbar a trajetória da formidável empresa, por 

interesse e ódios mesquinhos." (p. 84) Já no verbete relativo a Henry Ford, o empresário é 

apresentado como figura heróica que o coloca como um salvador que chega à Amazônia 

                                                

1 Em 1940, Vargas visitou Belterra - cidade construída também por Ford para substituir Fordlândia como local de 
produção de borracha, logo que foi compreendido que a company town original nunca conseguiria produzir a 
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para retirá-la das sombras: "O período de transição na Amazônia, entre o mistério e a luz, 

vai fechando o seu ciclo sombrio com a nota viva das realizações que marcam um instante 

de claros, luminosos horizontes nos destinos nacionais." 

Com este texto buscamos - a partir de fragmentos de imagens - encontrar fissuras 

existentes entre estas histórias que foram homogeneizadas, alinhadas à esta narrativa 

oficial da conquista, exploração e modernização da Amazônia brasileira, de modo a 

experimentar outras possibilidades de se pensar a própria escrita da história urbana. 

Pretendemos, a partir da montagem2 de imagens (documentos oficiais, discursos, filmes, 

fotografias e ilustrações) fazer emergir histórias de levantes, revoltas e insubmissões dos 

operários - ou mesmo da própria Amazônia selvagem - na cidade de Fordlândia, diante da 

imposição de um modo específico de trabalho e, sobretudo, de um modo de vida baseada 

em exigências morais norte-americanas. A ação da natureza (in)surge, desta forma, como 

protagonista em relação ao planejamento fabril e empresarial de Fordlândia, no seu 

processo de arruinamento, dado simultaneamente à construção e tentativa de consolidação 

da cidade - ou imagem que se fez dela - de acordo com os motivos de sua fundação e que 

culminou no seu abandono pelos seus idealizadores norte-americanos. 

MONTAGEM 1. RUÍNA DO FUTURO 

 

"O desenvolvimento das forças produtivas fez cair em ruínas os símbolos do desejo do século 
anterior, antes mesmo que desmoronassem os monumentos que os representavam [...] com o 
abalo da economia de mercado, começamos a reconhecer os monumentos da burguesia como 
ruínas antes mesmo de seu desmoronamento" (Walter Benjamin [1935], 2018, p. 69) 

 

                                                                                                                                                   
quantidade necessária da matéria-prima para gerar lucro. Foi nessa visita que Vargas proferiu o discurso 
emblemático de inauguração da "Marcha para Oeste", campanha para povoar e industrializar a Amazônia. 
2 No caminho de Walter Benjamin (2018, p. 764): "Método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a 
dizer. Somente a mostrar. [...] Porém, os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça 
da única maneira possível: utilizando-os." Ou: "Pensar por montagens no campo da história do pensamento 
urbanístico seria pensar [...] tensionando as diferentes narrativas urbanas de seus mais diversos narradores, 
construtores e praticantes das cidades, de tempos distintos. Seria ainda utilizar os farrapos e resíduos, 
fragmentos tanto narrativos quanto urbanos, como tensionadores de homogeneidades, totalidades e partilhas 
hegemônicas, aprendendo com as heterocronias urbanas, já e ainda presentes – sobreviventes, materialmente 
ou não, mesmo que por vezes apagadas, silenciadas ou esquecidas – em qualquer cidade" (JACQUES, 2018 In: 
JACQUES; PEREIRA, 2018, p. 223) 
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Figura 1: Relógio de ponto de Fordlândia, 1930. Fonte: The Henry Ford Digital Collections. 
 

Um grande relógio de ponto em destroços, com sua estrutura mecânica completamente 

arruinada e suas peças espalhadas e misturadas a outros objetos, sobre o chão de um 

galpão desabitado. Essa imagem, pertencente ao arquivo digital da fundação do engenheiro 

estadunidense Henry Ford, é contrastante em relação às fotografias encontradas nos 

registros oficiais - que em sua maioria apontam para um passado heróico e glorioso - 

relativos à época da construção e ocupação norte-americana na região norte do Brasil. A 

fotografia é uma pista de que a História oficial de Fordlândia - pautada na conquista da selva 

e reforma moral dos habitantes trabalhadores - coexiste a outros atores e histórias. 

"A demonstração dessa coexistência nos exige o deslocamento e a rasura das cristalizações 

homogeneizantes dos fatos históricos, organizados teleologicamente sobre a linha 

cronológica do tempo e instituídos sob uma história oficial." (JACQUES et al. 2019, p. 29) 

Tal como a anedota narrada por Walter Benjamin (1940 In: LOWY, 2005, n.p.) sobre os 

relógios alvejados por franco-atiradores, sem arranjo prévio, no mesmo horário e em 

diferentes bairros na Revolução de Julho em Paris - gestos que fazem "parar o tempo" e 

"estilhaçam a cronologia tranquila da História oficial" -, a imagem do relógio de ponto em 

destroços de Fordlândia oferece o lampejo de um movimento que levou a uma interrupção: 
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um levante que, naquela época, gerou uma suspensão na continuidade do planejamento 

ordenado da cidade, instaurando uma outra temporalidade. 

A imagem do relógio apresenta, sobretudo, um aspecto fundamental que acompanhou 

Fordlândia desde sua fundação até seu abandono pelos norte-americanos: aquilo que está 

além da racionalidade, do planejamento, do tecnicismo científico, e da modernização 

entendida como sinônimo de progresso histórico e social - progresso que o fordismo ajudou 

a desenvolver. O relógio reaparece, no tempo do agora, como uma imagem de pensamento3 

que provoca à experimentação de uma operação historiográfica onde torna-se necessário 

fazer "parar o tempo para permitir o passado esquecido ou recalcado surgir de novo [...] e 

assim ser retomado e resgatado no atual" (GAGNEBIN, 2013, p. 9). 

A imagem desmonta a história [...] como se desmonta um relógio, ou seja, como se disjunta 
minuciosamente as peças de um mecanismo. Enquanto isso, o relógio para de funcionar, [...]  [o 
que] provoca um efeito de conhecimento que, de outra forma, seria impossível. Pode-se desmontar 
as peças de um relógio para aniquilar com o insuportável tique-taque da contagem do tempo, mas 
também para entender melhor como funciona, e até mesmo para consertar o relógio defeituoso. 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 131) 

Georges Didi-Huberman (2015), ao falar sobre estas relações entre imagem e tempo, para 

se pensar a história, diz que "a imagem seria, portanto, a malícia na história: a malícia visual 

do tempo na história" (p. 131, grifos do autor). A partir do pensamento benjaminiano, ela 

aparece, retorna como potência e torna visível as reminiscências do passado. "Poder-se-ia-

se dizer que a imagem desmonta a história" (p. 131, grifos do autor). O exercício de 

montagem e desmontagem de fragmentos surge, portanto, como uma operação 

historiográfica que nos possibilita mobilizar distintas imagens - documentos oficiais, 

discursos, fotografias, recortes de jornal, peças publicitárias e/ou cinematográficas -, 

fazendo emergir outras possíveis (e infinitas) histórias de Fordlândia. 

Assim, em 1929, o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro já saía defesa das concessões 

políticas e territoriais feitas pelo governo brasileiro à Ford Motor Company, exaltando o 

estabelecimento das suas fábricas, plantações e a "colaboração da inteligência e do capital 

estrangeiros", num território longínquo, "onde regiões enormes [antes] inexploradas, 

profundamente ricas permaneciam estéreis ante a falta de braços, a falta de capital, a falta 

de técnicos, a falta de tudo, enfim.” Fordlândia, reforça o Jornal, começando a instalar-se às 

                                                

3 "[Ao utilizar as imagens de pensamento,] Walter Benjamin escreve em fragmentos e renuncia ao curso 
ininterrompido da argumentação que persegue uma única questão, que segue uma única lógica ou visa um único 
objetivo, não mais seguindo um estilo argumentativo dedutivo e linear. [...] Essas imagens não são em nada 
figurações eternas, mas querem não só opor ao pensamento conceitual um ponto de suspensão, como também 
chocar pela sua forma enigmática e assim colocar em movimento um pensar." (GAGNEBIN, 2017 In: BRITO; 
JACQUES, 2017, p. 33) 
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margens do Tapajós, não tardaria, por certo, a "transformar-se em magnífica e portentosa 

realidade e o ouro negro, correndo em caudaes, há de servir para o florescimento de novas 

forças vivas da economia nacional, desdobrando-se em comércio e em indústria, em 

riqueza, finalmente." A matéria cujo título ambicionava um futuro promissor - "Ford no Pará: 

dentro em breve devemos estar produzindo pneumáticos" -, oferecendo uma pista do futuro 

porvir, conclui: "O tempo, em breve dirá." 

 
 

 
 

Figura 2: MONTAGEM - Seringueiros defumando látex sob um telhado de sapê & afresco de Diego Rivera inspirado no 
Complexo Ford River Rouge (1932-1933). Fonte: GRANDIN, 2010 & The Detroit Institute of Arts. 

 
 

As alterações na divisão social do trabalho são também alterações relativas ao tempo ou 
temporalidade cultural, introduzindo o tempo de trabalho como ideologia. Na verdade, a 
progressiva introdução do trabalho assalariado na região amazônica tem como peculiaridade 
constituir-se em um longo percurso para a sua atual hegemonia. Sob outro aspecto, a introdução 
concomitante da moeda como forma de dominante de relação entre o trabalho e o capital constitui-
se em uma forma de violência, que pode ser enfocada culturalmente. A especificidade do regime 
fordista de trabalho substitui o tempo regido basicamente pela natureza por um controle regido 
com medidas em minutos. (VICENTINI, 1991, p.89) 

A instauração de um novo modo de vida, de uma nova relação de produção - ou de uma 

nova ideologia e cultura, com outra temporalidade, da qual fala Yara Vicentini - instaura 

também, nunca de maneira dissociada, forças revolucionárias que vão de encontro a tais 

ações impositivas. O relógio destruído de Fordlândia foi consequência da "Revolta de 

quebra-panelas", ocorrida apenas um ano após a publicação da elogiosa matéria no jornal 

carioca, e teve como estopim uma mudança de funcionamento do refeitório da company 

town. Os operários, antes acostumados a serem servidos, foram surpreendidos por uma 

mudança de logística em que eles mesmos deveriam servir os próprios pratos, o que 

ocasionou a formação de uma fila extensa, onde começou o tumulto que levou à revolta. 

Conta-se que na primeira hora 800 homens entraram e saíram sem problemas do refeitório, 

no entanto o reabastecimento de comida não acontecia em velocidade adequada, causando 

protestos, até que um dos operários, Manuel Caetano de Jesus, enfrentou um dos dirigentes 

da cidade e iniciou-se o levante. (GRANDIN, 2013, p. 232)  
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Reclamações, denúncias e tentativas de fugas da cidade já existiam antes desta revolta - 

aliás, a única possível de se encontrar disponível publicamente nos registros do próprio 

arquivo da companhia Ford. Uma notícia do Diário Carioca (RJ) de 1929 acusava: "continua 

a retirada de trabalhadores de Fordlândia, onde impera francamente o regime da 

escravatura". Nas falas dos trabalhadores que conseguiram fugir de Fordlândia e chegar em 

Belém, são denunciados o não cumprimento de seus contratos: os salários recebidos eram 

menores do que o valor que havia sido acordado, não havia apoio médico na cidade e a 

alimentação era precária. Este acontecimento foi reproduzido em diferentes notícias, nos 

jornais Correio da Manhã (RJ) e Diário Nacional: a democracia em marcha (SP), de 1929. 

Este último finaliza sua matéria afirmando que as promessas resultaram em um "estado 

sanitário muito pior do que no próprio tempo das 'vacas magras'". 

O jornal O Ceará, em 1928, conta que operários que tentavam escapar de Fordlândia foram 

também acossados pelo governo do Pará, sob a mira de fuzis, sendo obrigados a voltar à 

cidade onde haviam sido contratados, do contrário, seriam presos. Em outro tom, O Rebate, 

do Acre, traz em 1929 uma coluna que começa tecendo uma crítica aos jornais do Pará, os 

quais noticiam "coisas desagradáveis passadas nos domínios do senhor Ford", e elogia o 

empresário por trás da fundação da cidade: "o senhor Ford não é um homem que se deixa 

impressionar pelo o que dizem. É um super homem, um super milionário [...] um homem 

bem intencionado". À despeito disto, a coluna finaliza com a constatação de que a vida em 

Fordlândia não era tão "deliciosa" como nas "fábricas americanas do deus do dinheiro", e 

que os que para lá foram, voltaram "tristes, desiludidos, sem saber falar inglês… e com 

fome". Também, a ideia de que "o trabalhador/caboclo brasileiro é que não presta" (O 

PACOTILHA, 1928) orientava a ação de outros brasileiros em altos cargos em Fordlândia: 

Raymundo Monteiro, amazonense e um dos dirigentes do início da implantação da cidade, 

"rebaixou o salário dos trabalhadores, que eram pagos pelos americanos [...] e reduziu 

também a alimentação dos operários para a da pior espécie".  

Já no final da década de 1940, Fordlândia não era mais ocupada pelos norte-americanos. 

Em 1945 se deu o encerramento oficial do projeto de Ford, a partir de um decreto que 

indenizou a companhia estrangeira em 250.000 dólares. Alguns anos antes, entre o final da 

década de 1930 e a primeira metade de 1940, Fordlândia e Belterra passaram por mais uma 

tentativa de tornarem-se grandes produtoras de borracha. A necessidade da matéria-prima 

aumentou enormemente, devido à Segunda Guerra e ao fato de que as colônias britânicas 

na Ásia estarem sob controle dos japoneses. A Amazônia brasileira viu, então, um grande 

influxo de investimento internacional, oriundo do acordo entre os governos do Brasil e dos 

EUA. Com a chegada de cerca de 60.000 "soldados da borracha", vindos principalmente do 
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Nordeste - os "flagelados da seca"- marcam o início do trabalho de extração de látex da 

seringueira nesta outra fase da região. A propaganda do governo entoava: "A Amazônia 

como a terra da fartura, onde a floresta era sempre verde, e a seca, inexistente" 

(MEMORIAL... 2020). 

 
 

 
 

Figura 3: MONTAGEM - Flagelados pela seca, trabalhadores nordestinos a caminho dos seringais (s.d) + cemitério de 
Fordlândia (1931). Fonte: Fonte: Memorial da Democracia & The Henry Ford Digital Collections. 

 

Em Fordlândia e Belterra, segundo Carlos Haag (2009, n.p.), a necessidade de borracha 

para ser utilizada durante a Segunda Guerra, fez com que, em 1937, 1.200 acres fossem 

desflorestados para receber mais de 2,2 milhões de sementes de seringueiras. Em 1941 o 

número aumentou para 3,6 milhões, mas no ano seguinte, a produção não conseguiu ir 

além de meras 750 toneladas de borracha, uma fração de 45 mil toneladas extraídas no 

auge do boom da borracha. Ainda assim, entre a plantação extensiva das seringueiras e a 

extração em seringais nativos, cerca de 35.000 "soldados da borracha" morreram durante o 

"esforço de guerra" (CAPITAL, 2013, p. 12).  A cidade Amazônica que havia sido imaginada 

para ser "um jardim em meio à selva brava" (JORNAL... 1967), tornou-se, em pouco tempo, 

"um cemitério de seringueiros" (JORNAL... 1947). 

A terceira parte do filme, “O despertar dos vencidos”, exibe o cemitério. Isolado da vila, e 
aparentemente abandonado, o recinto tem recebido os corpos de Fordlândia desde a sua 
fundação: primeiro os de Ford, mortos de exaustão e doenças tropicais, depois os dos seus 
descendentes que resolveram permanecer na vila e os dos novos migrantes que entretanto aí 
chegaram. Um cemitério que se tornou imagem paradigmática da cidade-fantasma de Ford. Um 
cemitério cujas imagens perpetuadas online elidem a história dos que aí foram enterrados. [...] A 
conjugação de todos estes elementos adquire um tom Benjaminiano: como se o Angelus Novus 
lograsse suspender a tempestade que o arrasta para o futuro e, clamando pelo erguer dos 
vencidos, conseguisse despertar os mortos, mudando o curso da história. (DIAS, 2020, p. 22) 
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MONTAGEM 2. AMAZÔNIA CIVILIZADA, FORDISMO SELVAGEM 

 

 
Figura 4: MONTAGEM - Fordlândia, ilustração de Mark Stutzman & Folha de seringueira doente (1936). Fonte: 

GRANDIN, 2010 & The Henry Ford Digital Collections. 

 

Descrição da fábrica de Ford em Highland Park, Detroit: "Toda a sala, com seus intermináveis 
corredores, está movimentando eixos e rodas, com sua floresta de colunas escorando o teto, 
correias de couro, intermináveis fileiras de máquinas, guinchos, batidas e ruídos, o cheiro de óleo, 
a névoa de fumaça, a população estrangeira de aparência selvagem [...]. Imagine uma selva de 
rodas e correias e formas estranhas de ferro - de homens, máquinas e movimento -, acrescente a 
isto todos os tipos de som que pode imaginar: o som de [...] um milhão de macacos brigando, um 
milhão de leões rugindo, um milhão de porcos morrendo, um milhão de elefantes correndo por uma 
floresta de chapas de ferro, [...] um milhão de pecadores gemendo enquanto são arrastados para o 
inferno - imagine tudo isso acontecendo à beira das Cataratas do Niágara [...] e você poderá ter 
uma vaga noção daquele lugar." (STREET, 1914 In: GRANDIN, 2010, p. 49) 

 

"A modernidade é, entre outras coisas, o triunfo da destreza técnica sobre a natureza. Este triunfo 
requer que a natureza seja limpa de relações sociais transformadoras". (Anna Lowenhaupt Tsing. 
2019, p. 187) 

 

Uma vila operária em plena selva amazônica, mas com ares de América do Norte 

passadista. A ilustração de Mark Stutzman para a capa do livro de Greg Grandin, 

"Fordlandia: The Rise and Fall of Henry Ford’s Forgotten Jungle City", publicado em 2008 

nos Estados Unidos, traduz bem o sonho da cidade ideal de Henry Ford no Brasil. Em 

Fordlândia, além das praças, hospital, casas, gramados verdes, escolas, creches, rádio, 

salão de baile, campo de golfe, cinemas, também foram inseridos - em meio à selva - os 
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costumes e proibições americanas (bebida, cigarro e futebol, são só alguns dos exemplos). 

Na imagem, não se veem homens, apenas mulheres passeando e crianças brincando na 

rua que segue uma linha reta. "A selva, no entanto, assoma ao fundo, pronta para engolir a 

cidade e o céu é composto de uma 'névoa laranja sanguínea' como aquela que Grandin 

descreve como sendo causada pelas técnicas errôneas de corte e queima da colônia." 

(TIMES, 2010) 

A cidade idealizada para, no âmbito nacional, devolver à região norte brasileira o 

crescimento econômico que ali existiu durante o primeiro ciclo da borracha, e para; no 

âmbito internacional, suprir a demanda de látex das fábricas de Ford - de modo que ele 

pudesse não se submeter ao cartel inglês que dominava à extração da matéria-prima na 

Ásia4 -, precisou lidar com diversos percalços que escaparam à lógica do planejamento que 

havia sido imaginado para o seu futuro. Para Ford, "[...] aquele assentamento tornou-se o 

clímax para toda uma vida de concepções ousadas a respeito da melhor maneira de 

organizar a sociedade." (GRANDIN, 2013, p. 21) Para além dos levantes e insubmissões 

dos trabalhadores habitantes - vistos aqui como uma recusa ao modo de vida imposto e não 

simplesmente como uma inadaptação às regras na cidade -, a construção de Fordlândia e 

seus edifícios, a tábula rasa promovida pela limpeza da mata, além do próprio regime de 

monocultura imposto aos seringais, antecipavam o arruinamento que em poucos anos se 

daria efetivamente. Confrontados com a selva, os homens e mulheres norte-americanos 

enviados para construir o assentamento de Fordlândia depararam-se com uma natureza 

estranha e violenta, indomesticável e asfixiante: 

Quando olhavam para o alto e viam urubus, aqueles comedores de cadáveres que induziram, em 
outros exploradores da Amazônia, um senso da sua transitoriedade, eles pensavam nos pombos 
de Detroit. A vida na densa floresta tropical era dura para muitos membros da equipe da Ford. O 
tédio podia ser opressivo e alguns sucumbiram a doenças e à morte. Contudo, em vez de provocar 
pensamentos de moralidade ou mortalidade, a Amazônia tendia a instilar nos pioneiros da Ford 
melancolia, o desejo de recriar a América, uma América em grande parte criada pela Ford Motor 
Company. (GRANDIN, 2013, p. 21) 

Para a realização deste projeto, fez-se necessário um incêndio de grandes proporções, para 

a limpeza das terras concedidas a Ford, que se estendiam por cerca de 1 milhão de 

                                                

4 A partir da segunda década do século XX, países como Malásia e Sumatra substituíram a região Amazônica 
como maiores produtores de borracha: “Em 1912, propriedades na Malásia e em Sumatra estavam produzindo 
8.500 toneladas, comparadas com as 38 mil toneladas da Amazônia. Dois anos depois, a Ásia estava 
exportando mais de 71 mil toneladas. Menos de três anos depois, este número subiu para 370 mil toneladas”. 
(GRANDIN, 2013, p. 45). As seringueiras da Ásia eram originárias da Amazônia, devido à uma operação de 
biopirataria que Henry Wickham (tornado cavaleiro pela Rainha Vitória por essa operação) empreendeu ao 
contrabandear 70 mil sementes amazônicas e entregá-las aos Reais Jardins Botânicos de Londres, “onde foram 
transformadas nas mudas usadas no desenvolvimento da concorrência para o látex" (p. 45) nas colônias 
inglesas da Ásia.  
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hectares.5 Iniciou-se deste modo o nascimento de uma cidade baseada numa “ampla 

campanha sanitária contra os perigos da selva.” (GRANDIN, 2013, p. 17) Para além da 

discussão sobre certas tipologias arquitetônicas que comportassem o sistema fabril em meio 

à selva, seria preciso criar uma estrutura que garantisse a sobrevivência do novo habitante, 

relacionadas principalmente às questões de habitação e higiene para cerca de 5.000 

homens. 

Os idealizadores da cidade entendiam que o "cuidado científico" (THE AMAZON... 1944, 

tradução nossa) fazia-se necessário não apenas à plantação de seringueiras enquanto foco 

da produção, mas aos trabalhadores de Ford na Amazônia: casas limpas e arejadas, 

equipadas com conveniências modernas, escolas que ensinavam "cultura física e higiene", 

berçário, refeitório com alimentação "cientificamente equilibradas", hospital e recreação em 

campo golfe, e jantares ao ar livre. Havia a ambição não apenas da produção intensiva de 

borracha, mas de desenvolver um projeto civilizatório assentado no capitalismo americano.  

Ficará nas costas daquela unidade setentrional do Brasil a glória de imortalizar a época de 
esplendor dos automóveis que têm o nome do seu fabricante. [...] As habitações [...] são coletivas, 
em número de 300, servindo cada uma delas ao abrigo de três famílias. Imagine-se o que não é a 
existência dessa gente na promiscuidade de um "tapiri" [...]. No interior dos tapiris, recobertos com 
palha de curuá, insetos, morbigênicos, confraternizam com os moradores. Mas não são só os 
insetos. Os tapiris, [...] se não se encharcam de águas fluviais, como os barracões construídos no 
vale das matas, servem de abrigo aos 700 bois e aos 500 porcos que vivem em comunhão bíblica 
com os trabalhadores e suas famílias. No entanto, a febre e o reumatismo atacam os moradores 
dos tapiris das baixadas. Outras moléstias se verificam: a mais impressionante destas é uma 
doença desconhecida, que já vitimou uma centena de pessoas. (DIÁRIO... 1930) 

Nesta descrição das habitações coletivas para os trabalhadores operários da cidade, nota-

se a precariedade de um modo de vida onde coabitavam homens, animais e doenças. Ainda 

no terceiro ano da cidade, apesar dos planos de implementação, as casas permanentes 

para os trabalhadores brasileiros ainda não haviam sido construídas. Alguns deles tinham 

de remar até o local de trabalho, enquanto uma verdadeira "aldeia nativa" formada pelas 

famílias dos homens casados, crescia às margens do rio Tapajós. 

Fordlândia possuía estradas por onde circulavam os carros modelo T da Ford, vindos de 

barco dos EUA para a Amazônia, modo como chegavam todo o maquinário para as 

                                                

5 Enquanto finalizamos este texto, são relatados incêndios criminosos no Pantanal brasileiro, onde quase 25 mil 
hectares dos cerca de 815 mil do Pantanal já foram devastados pelo fogo somente este ano. Enquanto isso, 
segundo informações da BBC News Brasil (2020), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) diminuiu o 
ritmo das operações de fiscalização no Mato Grosso do Sul, refletindo na queda das multas aplicadas a 
desmatamento e queimadas ilegais (uma queda de 22%, em comparação ao ano passado). É impossível não 
associar esses acontecimentos, entendendo-os como sobrevivências históricas do incêndio de grandes 
dimensões, iniciado por Ford em 1928, com o objetivo de abrir terreno para a sua plantação de seringueiras no 
Pará. Fordlândia já surge, portanto, como prenúncio e símbolo de uma época de exploração brutal e criminosa 
da região Norte brasileira. 
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instalações da cidade e as próprias unidades habitacionais, importadas integralmente 

(TREVISAN; FICHER; SANTOS, 2019, p. 7). A torre de caixa d'água chegou a ser o 

"edifício" mais alto da região e sobrevive até hoje, despontando sobre as matas ao redor do 

Tapajós. O hospital, "construído a partir de um esboço de Albert Kahn, o arquiteto das 

fábricas da Ford em Highland Park e River Rouge" (GRANDIN, 2013, p. 26), com 

capacidade para realizar cirurgias e maquinário para exames de raio X, foi celebrado como 

um dos mais modernos do Brasil naquele período. Acerca das intenções de Ford para o 

hospital:  

[Ford] resolveu chamar a si o hospital e mandou construí-lo a seu modo e conforme os seus 
métodos. [...] No hospital Ford, diz ele, o doente será curado do mal que sofre e não da doença 
que o médico diz que ele tem. E para completar o seu método, revelado nessa deliciosa ironia, ele 
estatuiu o seguinte: o doente é examinado seguidamente e separadamente por cinco até seis 
médicos, sem que saiba um do outro, e cada qual escreve o seu diagnóstico; tudo separado, sem 
troca de ideias e esses relatórios vão às mãos do chefe de clínica e resolver o caso. Depois disso, 
pois, será difícil que o doente não seja realmente curado da moléstia que sofre e não da que o 
médico quer que ele sofra. (O PAIZ, 1928) 

Além deste controle, em grande parte necessário, sobre o cuidado com as doenças na 

cidade, era ainda preocupação da ideologia de Ford o tipo de alimentação que deveria ser 

imposto aos seus trabalhadores. O consumo da farinha de mandioca, alimento típico da 

região, por exemplo, não era visto com bons olhos pelos dirigentes de Fordlândia. Era 

vetada a compra e consumo de bebida alcoólica, em obediência à Lei Seca em vigor nos 

EUA (mas não no Brasil) naquela época. Os operários brasileiros eram alimentados com 

farinha de aveia e pêssegos enlatados trazidos dos EUA, pão e arroz integral. Ford era 

ainda um grande defensor da soja, e as creches de Fordlândia "experimentavam dar leite de 

soja aos bebês, porque Ford detestava vacas." (GRANDIN, p. 29) 

O maior desafio do controle absoluto, ainda por vir, "[...] tratava-se antes de tudo, de 

disciplinar a árvore da borracha [...], orientadas segundo todos os ensinamentos da técnica 

moderna. (DIÁRIO... 1932) O processo de manutenção de uma monocultura da espécie 

Hevea brasiliensis e a parca quantidade de látex extraído das seringueiras da company town 

foram dificuldades presentes desde o início da plantação.  

O plano declarado do grande capitalista norte-americano, ao pleitear junto ao governo do Pará a 
concessão de terras no interior do Estado, foi o de lançar as bases de uma cultura sistemática, 
racional, e em grande escala, da borracha. Os seringais, na Amazônia, são nativos, razão bastante 
para que se creia na prestabilidade das terras a uma aventura agrícola como a sonhada pelo 
homem que foi um dos maiores fomentadores da indústria dos pneumáticos. (DIÁRIO... 1930) 

A ação da natureza no fracasso de Fordlândia revelou exatamente o oposto do que 

acreditava-se (crença que ainda sobrevive em vertentes econômicas atuais no Brasil) 

acerca das imbricações entre desenvolvimento social e economia: "Ford representava o 

vigor, o dinamismo e a energia que definiam o capitalismo no início do século XX; a 
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Amazônia incorporava a imobilidade primitiva, um mundo antigo que até então havia se 

mostrado inconquistável" (GRANDIN, 2013, p.18). O que ocorreu em Fordlândia mostra que 

lá se deu o exato oposto do postulado, acerca do poder e papel do capitalismo: foi um fungo 

- o microorganismo causador da doença botânica do "mal das folhas" - o agente invisível 

responsável por derrotar a técnica e o conhecimento científico importados pelos norte-

americanos à Amazônia Brasileira. 

O trabalho insistente, com diferentes tentativas de técnicas empregadas para tornar a 

plantação das seringueiras bem sucedida, nunca chegou a ser bem sucedido. A terra 

preparada para receber a plantação extensiva de Hevea, devastada para abrigar a 

monocultura de tal espécie, era completamente diferente do ambiente ideal para seu 

desenvolvimento, por ser uma planta que necessita de distanciamento entre uma árvore e 

outra, e que depende de diferentes espécies coexistentes a ela para sobreviver e melhor se 

desenvolver. A configuração e complexidade da floresta amazônica propicia isso, o que 

dificulta o espalhamento do fungo que provoca o mal das folhas, uma vez que ele não é 

adaptado à todas as diferentes espécies presentes. Foi precisamente devido à inexistência 

de tal fungo na Ásia que as mudas de Hevea brasileiras levadas para lá adaptaram-se tão 

bem, ao ponto de a produção de borracha daquela região ultrapassar o montante produzido 

na Amazônia brasileira. Em Fordlândia tentaram-se experimentos, como o de utilizar 

diferentes cepas da seringueira, desenvolvê-las a partir de enxertos de árvores mais fortes e 

de diferentes idades, que produziam mais borracha, mas, ainda assim, o volume da matéria-

prima extraído das monoculturas de Ford nunca foi suficiente sequer para cobrir os custos 

do empreendimento urbano e industrial da própria cidade. Além da concorrência com a 

produção asiática, com a Segunda Guerra a borracha sintética foi tornando-se cada vez 

mais popular, o que contribuiu para a saída dos norte-americanos do Pará. 

A antropóloga Anna Tsing (2015, p. 152, tradução nossa), ao investigar "florestas 

industriais", produzidas para abrigar plantações extensivas de pinheiros, na Europa e na 

Ásia, e a relação dessas florestas - quando inativas e abandonadas - com a produção de 

cogumelos matsutake,6 observa que "paisagens não são panos de fundo ou cenários para a 

                                                

6 Anna L. Tsing estuda a relação entre a destruição capitalista e sobrevivências multiespécies em paisagens 
arruinadas por esse sistema econômico: "Agricultores cortam carvalhos para lenha e carvão; carvalhos brotam 
de seus tocos, tornando-se características estáveis da arquitetura da floresta. A floresta aberta de carvalhos 
cortados dá lugar a pinheiros [...] O pinheiro, por sua vez, cresce com cogumelos matsutake, que complementam 
os nutrientes das árvores, pois também se alimentam das raízes. Os seres humanos apreciam os corpos 
reprodutivos fúngicos como alimento gourmet. Essas coordenações produzem uma floresta [...] [as quais] são 
moldadas pela industrialização, guerra e urbanização, por um lado, e novas espécies, mudanças climáticas e 
doenças, por outro. Os humanos são parte da história, mas os humanos não fazem a história”. (TSING, 2019, p. 
148). 
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ação histórica: elas são ativas por elas mesmas". O fungo do mal das folhas, microcyclus 

ulei, é uma espécie codependente da Hevea brasiliensis, a qual, por ser nativa do Brasil, 

encontra sua moléstia apenas nesse território. No ambiente complexo da floresta, 

entretanto, o fungo não chega a fazer grandes danos à árvore. O cultivo da seringueira na 

forma de monocultura e agricultura extensiva, de modo domesticado, visando a 

maximização da produção da borracha, resultou na maximização da presença do fungo nas 

árvores - tanto que não conhecemos, atualmente, monoculturas de seringueiras no Brasil 

nos moldes da plantação que existiu em Fordlândia. O antagonismo forçado entre ciência 

aplicada e natureza - também entre as especificidades da cultura brasileira e a norte-

americana - deu-se, em Fordlândia, como uma fantasia da qual a atitude imperialista dos 

norte-americanos não conseguiu controlar. "Organismos não precisam mostrar sua 

equivalência humana (como agentes conscientes, comunicadores intencionais ou sujeitos 

éticos) para contar." (TSING, p. 158, tradução nossa) 

É nesse sentido que Fordlândia tem uma história paradigmática acerca do sonho de 

progresso moderno, onde o ideal de futuro capitalista, imaginado em perfeita harmonia com 

a natureza, completaria-se e teria-se como produto uma sociedade finalizada, dividida em 

classes diferentes e pacificada, aliadas em torno do trabalho. Não somente as insurreições 

dos trabalhadores habitantes de Fordlândia apresentam-nos como rebeldia à imposição de 

um modo de vida particular de um povo. Também as moléstias desconhecidas que 

acometiam os habitantes e o espraiamento do microcyclus ulei - insurreições do próprio 

meio - indica-nos que a ação histórica acontece além das práticas e planejamento humanos. 

Não considerarmos a interdependência humana com o meio e com as outras espécies é 

apostar que certos modos de vida podem sucumbir antes que a perigosa separação entre 

natureza-cultura se complete, mesmo que a finalidade desse tipo de ação seja justificada 

como fundamental à existência humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - CIDADE IMAGEM, CIDADE FANTASMA 



 

16 

 
Figura 5: Salão de baile de Fordlândia, com a tela de cinema ao fundo (1933). Fonte: The Henry Ford Digital 

Collections. 
 
 

A fábula dos tesouros encantados, desse maravilhoso Eldorado, que os flibusteiros, almirantes, 
piratas, frades, soldados e ladrões procuravam por todos os quadrantes do vale equinocial, e, 
principalmente, nas orlas do Parima, desfecha agora, pela mão propiciatória de Henry Ford, numa 
chuva de ouro, chuva de ouro fecunda como aquela derramada por Júpiter em prol dos seus 
anseios amorosos (MORAIS [1931], 2013, p.101). 

 

A imagem de Ford foi criada de modo a associá-lo a um herói mítico ou santificado: Henry 

Ford e "o seu titânico empreendimento" (JORNAL DO COMÉRCIO, 1950). "Henry Ford na 

terra maravilhosa do Tapajós" e "uma aventura agrícola como a sonhada pelo homem" 

(DIÁRIO NACIONAL, 1930). Uma [...] obra ciclópica, bem própria do vertiginoso progresso 

dos nossos dias." (DIÁRIO NACIONAL, 1930). "Ford virou o mito do Eldorado de cabeça 

para baixo. O homem mais rico do mundo, ele era iluminado - o 'Jesus Cristo da indústria', 

como um escritor brasileiro intitulou Henry Ford - e o 'Moisés do Novo Mundo', como foi 

chamado por outro autor. [...] O 'Reino de Fordlândia' era decididamente secular e sua 

magia era tecnológica." (GRANDIN, 2010, p. 19). 

Não à toa, "talvez a citação mais conhecida de Henry Ford seja: "Se eu tivesse o último 

dólar no bolso, gastaria em propaganda" (FERNANDES, 2013). Esta produção de imagens 

em torno do homem Henry Ford e do seu cotidiano, bem como de seus empreendimentos e 

criações, foi um investimento político e econômico da sua Companhia. Resultou na imagem 
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de um homem revolucionário, visionário e gênio da sua época, e que até a atualidade 

sobrevive nos anais da História. Ironicamente, este mesmo sujeito, a partir de suas ações, 

ajudou a construir a sua própria imagem de vilão7 dessa história de ficção ou conto 

moralizante de Fordlândia. 

Atualmente, a cidade fundada a partir da idealização de um homem que nem sequer chegou 

a visitá-la e que acreditava, assim como diversos pensadores do urbanismo moderno, em 

uma comunhão entre a cidade e a fábrica, onde a produção material teria como 

consequência o desenvolvimento social e espiritual dos "homens" é uma cidade que, a 

despeito de contar com uma população permanente desde a época da ocupação norte-

americana, é associada à imagem de cidade fantasma8 e cidade em ruínas - designação 

consolidada devido a multiplicação de notícias e propagandas, inclusive turísticas.9 

As práticas de registro e documentação de Ford e sua Companhia compõem um exercício 

de contar suas próprias histórias, no caminho de se auto inserir no curso contínuo de uma 

história progressista. Estrategicamente, o próprio Henry Ford fez uso de certos artifícios 

narrativos que muitas vezes estão dissociados da discussão sobre a escrita da história 

tradicional: a publicidade e o cinema, como difusores e produtores da sua história. 

Ford abusa de uma educação dos seus homens através da imagem10. A potência das 

imagens, entretanto, está justamente no fato destas serem capazes de conter em si a força 

desestabilizadora do discurso para o qual foram produzidas. São elas mesmas as suas 

contra-imagens ou contra-narrativas de um modo de pensar, agir e fazer política. Como nos 

ensina Walter Benjamin (2018, p. 764) - no seu método da montagem - devemos utilizar 

estas imagens, mostrá-las e deixá-las falar em toda a sua potência residual. Elas são, 

                                                

7 "Era corrente tomar Ford como um vampiro da atividade do homem amazonense, para aqui vindo a fim de suga 
nossas riquezas e reduzir nossa gente à escravidão." (JORNAL… 1950) 
8 Cf. Cidades Fantasmas. Direção de Tyrell Spencer. Brasil, 2017. (70 min.), son., color. 
9 O Governo do Pará apresenta a Fordlândia de hoje: "Quase 90 anos depois, Fordlândia ainda mantém viva a 
memória daquela época. Andar pela cidade é como visitar um museu a céu aberto" (PARA, 2017). Em um site 
que promove turismo na região do Tapajós, traz: "Anualmente, grande número de visitantes se dirige à 
Fordlândia, que está sob a administração política da cidade de Aveiro, localizada à 2 horas de barco do local" 
(TAPAJÓS, 2020). O site de turismo TripAdvisor, Fordlândia é apresentada como uma "Ghost Town" [cidade 
fantasma]. (TRIPADVISOR, 2020) 
10 Quando nos referimos a esta "educação através da imagem", entendemos a noção de imagem de maneira 
ampliada, a exemplo da própria difusão do conhecimento de Ford através dos seus livros. À respeito disso, por 
exemplo, o tradutor dos seus livros no Brasil, responsável por cunhar a expressão "o Jesus Cristo da indústria", 
foi o editor e famoso escritor de livros infantis Monteiro Lobato. Assim, é impossível não associar a ideia de 
educação - também da educação das crianças em Fordlândia - presente no trabalho de ambos. Lobato descreve 
a história de Ford como "o 'Evangelho Messiânico do Futuro'. 'Para o Brasil', disse ele, 'não existe literatura ou 
estudo mais útil do que o livro de Henry Ford'" (GRANDIN, 2010, p. 90). 
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sobretudo, centelhas para fazer pensar outros modos de narrar - ou contar (já que falamos 

de tantas aventuras heroicas) - histórias que vão além do que está representado. 

Arriscamos: o futuro de Fordlândia é anunciado, desde o seu planejamento, como uma 

ruína. Sua construção, de maneira violenta e exploratória do homem e da natureza, na 

imposição de um outro modelo produtivo e de um outro tempo - sempre imbricados -, revela 

que seu arruinamento se iniciou muito antes de seu desmoronamento. O almejado 

desenvolvimento social, pensado a partir da transformação dos seringueiros em verdadeiros 

operários da floresta de fato nunca se efetivou plenamente. Do contrário, a imposição de 

outro modelo de produção - e de vida - perpetuou e acentuou as desigualdades e violências 

neste processo. A arquitetura e urbanismo como expressão do desenvolvimento econômico, 

associados ao progresso, podem ser vistos, neste caso, como a sua própria ruína, se 

entendermos que a ideia de progresso é em si uma marcha para a catástrofe. Assim, como 

nos aponta Benjamin (2018) na sua crítica a respeito da Paris moderna dos anos 1868, 

poderíamos interpretar a moderna Fordlândia também como uma cidade "[...] arrivista que 

começa a contagem de tempo a partir do seu próprio surgimento." 
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