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I

A GÊtiESE DA ECONOM1A

1.1.

Já foi ressaltada

dinária

corrida pelo domínio

mercados

NO BRASl L

por vários

tas dos séculos

em parte,

o fenômeno

das grandes

descober-

XV e XVI.

forma a repartir

países

e

como de "neoao Lonia Lis

A corrida neocolonialista

a expandir

a eÃ~raor

do século XIX, caracteri-

que mui tos qualificam

reproduzindo,

autores

de fontes de rnatêrias-orimas

que marca o último quartel

zando o processo
mo",

DA BORRACHA

do século

~

e

XIX

de

a África e a Ásia entre as grandes potências,

a influência

semicoloniais;

de capital monopolista

das grandes

enfim,

corporações

de consolidação

e financeiro,

por sobre

os

do poder do gr~

de sua política

imperia-

lista.
~ no quadro
tal monopolista,
econômica

das terras

que a genese da economia

cesso. Detectar

sua presença

resses e expedientes,
são passos

importantes

da borracha

da borracha

brasileira.

no Brasil

Essen-

servirá.

Será

com a expansão daprQ

por vezes invisível,

no sentido

ocupaçao

ao Brasil.

Será ele o artífice

seus métodos

a

do cap!

quase aue exclusivamente,

senão o único, beneficiado

dução da borracha

de ação e seus
do entendimento

desse

pro-

seus

inte-

objetivos,
da economia

no Brasil.

1.2.

~ costumeira

tina de 1877-80
da região

acreanas

é ao capital monopolista,

ele o grande,

e consolidação

do imoerialismo ..que se inscreve

e a anexação

cialmente,

da expansao

como a principal

acreana,

gião amazônica,
1
as.

a referência

para o enorme

que alguns

chegam

à grande seca nordes

explicação

para

fluxo migratório
a estimar

a

ocupação

para

a

re-

em 500 mil pesso-

(1) FURTADO, celso. Formação econômica do Brasil. 11 ed. são Paulo, 1971.
p.

131.

-

Existe

controvérsia

de do fluxo migratório
polemizam

duzida,

destacam-se

que

os de Samuel Benchi

que tenha sido a magnitude,

que a primeira

sendo incrementada

internacional

Dentre os estudos

Graham e Sérgio Buarque.

Qualquer
questionável

acesa sobre a real magnit~

para a Amazônia.

sobre esse aspecto,

moI e de Douglas

3 -

das terras

se acelera,

transformações

tecnológicas

do implicarão

na utilização

na medida

a
em

in

é re

acreanas

na medida mesma em que

de borracha

prima importante,

ocupaçao

parece

demanda
que

as

em curso no final ~o século pass~
maciça

como elemento

da borracha

indispensável

como

matéria-

na indústria

de

pneumáti cos .
A grande alavanca

do processo

o Acre será a transformação

da borracha

em matéria-prima

importante

industrial

migratório

de "droga do

para

sertão"

na transformação

tecno

lógica que se dá do final do século passado.

o
tornando

desenvolvimento

a borracha

senvolvimento
em produto

infensa

a variações

dos pneumáticos

de amplo consumo

te a demanda e os pr~90s
mento da indústria

do processo

de vulcanização,

de temperatura,

e a transformação
de massa,

da borracha.

automobilística

o de-

da bicicleta

fazem crescer

enormemen

Mas é com o desenvolvi-

que a borracha

sera consu-

mida em grande escala.
Entreta~to,
de nordestinos
A questão

para a Amazônia

tes, nada indica
ra a Amazônia

a existência

Ou seja, a questão

braços?

a priori.

de chamar a atenção

é

o momento

estrangeira

da mão-de-obra

cafeeira

pa-

ter em

cafeeira

escrava,

i~

como solução para o problema.

não se desloca

da economia

~ ?reciso

em que a expansão

que se coloca é,

nordestinos

que

de uma enorme massa de migran-

do esgotamento

a" imigração

na expansao

garantido

ou para outra região qualquer.

nos limites

migrantes

do fluxo migratório

a priori que essa massa deva deslocar-se

conta que este é também

pondo-se

não estava

sobre a qual gostaríamos

se a seca explica

esbarra

o deslocamento

pois: por que a massa
para o Sul e

se

de

insere

cada vez mais necessitada

de

- 4 -

Se levarmos em conta a situação
racha e do café na virada
grande expansão

do século, veremos que,

da produção

racha, a situação

e dos preços

teria sido vantajosa,

que a imigração
transporte

estrangeira,

ape s ar

internacionais

do café sempre será superior,

mente nos leva a pensar que a migração
gião cafeeira

relativa da bar

da bo£

o que

nordestina

certa-

para a

re-

além de menos dispendiosa

se considerarmos

e outros custos decorrentes

.os

cus tos de

da. imigração.

Então, que determinação ..
tão forte explica
graçao nordestina

a mi

para a Amazônia?

Por um lado, há toda uma resistência
grantes nordestinos
nomia cafeeira,

da

a se transferirem

dos

mi-

para o sul, para a eco-

que era vista por eles corno economia

escravis

ta, ao mesmo tempo que a volta de Manoel

Urbano, por exemplo,

para o Nordeste,

virou

formando

depois de enriquecido,

a Amazônia,

o Acre, em novo Eldorado

tiva do enriquecimento

contudo,

moveram

Acreditamos

brasileira,

como pólo dependente
internacional

o processo

que a explicação

nao

para esse procesda

subordinada

do capitalismo

economia
mundial
na divisão

monopolista,

das fontes de matérias-primas

leva-o a uma nova etapa de colonialismo,
e da Asia, à Primeira

Guerra Mundial.

as fontes de produção

da borracha,

naquela etapa da Revolução
Os últimos

>

de

migratório.

do capitalismo

e com uma posição

a mi-

do trabalho.

lítica de dominação

pela emergência

corporacões

Além

do caráter

no conjunto

A expansão

marcados

financiou

o processo?

no entendimento

sua inserção

ideo 1 ó g i c os,

como: quem

e executou

que interesses

so tem de ser buscada

ante a perspec-

que chamaremos

a questões

gração, quem administrou
responderem

trans-

rápido.

Esses elementos,
nao respondem,

lenda,

gigantescas,

e mercados,

à partilha

Leva-o

sua po-

da África

a buscar

matéria-prima

dominar

importante

do Automóvel.
trinta anos do século passado

do chamado

capital monopolista,

de uma nova Revolução
-

foram
das

dos Transpor-

- 5 -

tes

(automóvel),

pelo desenvolvimento

sada, da eletricidade,
ção do capital
industrial,
Alemanha.

capitalismo

da grande siderurgia,

financeiro

mundial

1. Concentração
2. emergência

podem

do capital

corno Japão,EU~

em grandes

financeiro,

monopólios;

significando

(o papel

fusão do

decisivo

da exportação

de capitais

entre

as

grandes

5. repartição

do mundo entre

as grandes potências.2

A monopolização
de potências

que possibilitou

a esses países

já que não tinham

cio da Revolução

Essa heterogeneidade
rismo britânico

foi processo

suplantar

os problemas

derivados

com as mais modernas

da estrutura

aos problemas

ção que a economia
mada

produtiva,

intenso

ma tendência

do crescimento
européia

da escala

à diminuição

(2) Vide, a respeito:
lismo.

a

e
In-

do

iní-

invenções.

fruto do pionei-

será aspecto

decisivo

na

bri tânica que se inicta no pós-Prineira Guer

"grande depressão",

cimento

EUA,

de urna es-

produtivas

Se, por um lado, a monopolização
posta

e

gerado

rapidamente

unidades

na industrialização,

perda da hegemonia
ra Mundial.

capitalistas;

corno Japão, Alemanha

que combinava

Industrial

grupos

do capital

com a emergência

industrial

rela-

internacionais;

do mundo entre

trutura

dos ban-

do ca~ital) i

4. repartição

glaterra,

e

dessa etapa de expansao do

e industrial

cos na centralização

ções econômicas

bancário

ser assim definidos:

da produção

3. preponderância

p~

pela consolida-

de novas potências

característicos

capital bancário

química

que é fusão do? capitais

pela emergência

Os traços

da indústria

significou re~

lento, da relativa

sofre a partir

de 1873 com a cha-

por outro lado, marcou
mínima

das empresas,

das taxas de lucro,

LÊNIN, V. I.

Imperialismo,

estagn~

etapa

tamhém um cres
o que coloca ~

além da acentua

superior

do capita-

- 6 -

da rivalidade

entre

as grandes potências

pelo controle

de mer

cado e fontes de matérias-primas.
Assim,

a intensificação-do

é, nitidamente,

ção de capitais
nidades

de investimentos

Também,

a redescoberta

século passado,
potências,

tentativa

mais

do colonialismo

marca.urna vigorosa

e, portanto,

tentativa'do

do século,

a exportação

de impedir

A borracha

do Automóvel"

novo padrão

tecnológico.

ra a Amazônia,

industriais

Desse modo,

capi talista

pansão

mundial

.

Esta insercão
sao do capital monopolista

se cristaliza
outrora

dentro

na

da economia

da economia

situacão

surgiam

nordestina

e a
no
p~

na pro-

do quadro

mais aro

subordinado

qtE

Ou seja, o fl~

deve ser entendi

da borracha

da borracha

conservando

colonial,

do látex é todo carreado

o ouro nas igrejas

de

na

ex-

do final do século passado.

far-se-á

na suntuosidade

e-

baseada

e do papel

traços de subordinação

a clássica

rado na extração

na

cada vez mais

indispensável

a migração

para a Amazônia

do capital monopolista

produzindo

que

têm nesse processo.

da inserção

do os tradicionais

maté-

da borracha

da uma economia

de nordestinos

do como o momento

das

que a incorporação

fará dela material

corno a brasileira

xo migratório

monopoliz~

decisivos

da economia

dução do látex, devem ser entendidas

economias

monopolis-

monopolização

era matéria-prima

a constituição

pIo da expansão

as

a queda da taxa de lucro.

importante. para os equipamentos
"Revolução

e a

corno expedientes

do Acre e o florescimento

vem ser entendidos.

entre

para o .capitalmonopolista

~ no bojo desse processo
conômica

do

da taxa de lucro.

de capitais

das fontes de matérias-primas
tentativa

capital

o barateamento

o aumento
então,

regiões.

que se dá no final

das fontes de matérias-primas,

Coloca-se
virada

em outras

da Âfrica e da.Âsia

do-as, e, com isso, possibilitando
rias-primas,

de export~

de encrnltrar oport~

lucrativos

com a repartição

ta de se apropriar

processo

e aprofundan-

e de?endência,

re-

onde o excedente

ge-

para o exterior

ou

dos teatros e monumentos,

do barroco

.

na eXDa~
-

mineiro.

corno

- 7 -

A idéia que tentamos
rá o interesse

do capital estrangeiro

ções da.emergência

da economia

do financUunento

nhias de transporte

que articulará

da borracha

da migração,

(navegação),

as cond~

no Brasil,

a qual será efetuada

através

por compa-

em sua grande maioria -de ca-

pi tal e.strangeiro, e será administrada
vemos

aqui é .que se-

demonstrar

das 'províncias do Amazonas

e inceritivada. pelos

e Pará,

a partir

gQ

de emprés-

timos estrangeiros.
A continuidade
ra maiores
nomia

facilidades

do processo

com a República,

às antigas províncias

migratório

encontra

que dará.grande

(Estados) para tomarem

mos e negoci arem com o capital estrangeiro

auto-

emprésti-

sem a

interferên-

cia do poder central.
1.3.

Entretanto,

ocupação

econômica

da região

e sem contradições.
do exame daquele

acreana

Ao contrário,

processo

cos, de experiências
teresses

nao se deve imaginar

nacionais

como um processo

a marca principal

é a recorrência

dos países

envolvidos

ça, os. interesses

do capital

população

sao o pano de fundo.

acreana

monopolista

Os bolivianos,
cupaçao

da terra acreana,

tica de pressoes
ra o respeito
sileiro

sistemáticas

ao Tratado

reconhece

brasileira;
partir

ajudados

dai abre-se

rao com a anexaçao

in-

fronteir~
da

com relação

a 0-

de 1895, uma poli
brasileiro

Em 1898, o governo

da Bolívia

entretanto,

polít~

em que os

junto ao governo

a soberania

anas. Os acreanos,

a partir

de Ayacucho.

fica

e as motivações

antes passivos

iniciam,

que

na questão

de

linear

de conflitos

de "revoluções n,

armada~,

o processo

sobre as terras

pabraacre

lutam contra essa determinação

pelo governo

uma longa etapa

da Província

do Amazonas.

de rebeliões,

do Acre ao Brasil,

A

que culmina-

em 1903, através

do Tra

tado de Petrópolis.
Inicia-se

um ciclo de experiências

tistas no Acre. A expedição
da pelo Governo

do Amazonas

1899, e proclamada
leiro insiste

do espanhol
I

em reconhecer

Luiz Galvez,

sai vitoriosa

a República

independenfinanci~

e, a 14 de julho de

do Acre. Mas o governo

a soberania

boliviana,

e a

brasimari-

- 8 -

nha brasileira

extingue

1900. Nova expedição
no do Amazonas,

a jovem república

independentista

sendo derrotada

a 15 de

março

é financiada

de

pelo gover-

pelos .bolivi.anos a 24 de

de-

zembro de 1900.
Ao mesmo

tempo,

a Bolívia

lho de 190 J., com os banqueiros
tituição

do BoZivian

as que colonizaram

americanos

Syndicate,

do grande

da indústria

cassar esta investida,

eles introduzirão

em suas colônias

a hegemonia

brasileira

financiada

osa, os bolivianos

Com a mudança
Sales e a posse

Rio Branco
relação

comochaIlceler,

ao Acre é alterada.

do BoZivian
O conflito

Syndicate,
nas terras

leiras são enviadas
de Petrópolis,
gamento

também

Independente

tendo

a política

a 17 de. novembro

negocia

A indenização

Barão

do
c om

o afastamen

e tropas

à Bolívia,

lo território.

de

a 2-4 de janeiro

o território.

de ferro Madeira-Mamore,

to

de 1903.
brasi-

Com o Tratado
acorda um p~

além da constru-

como indenização

paga à Bolívia

com o "boom" dos preços

o

de 1903, o Brasil

de libras

do

asaída

brasileira

é reconhecido

para garantir

sairá vitor~

brasileiro,

Alves,

ção da estrada

cuperada

por P'lácido de Ca~

de 1903.

indenizando-o,

de dois milhões

da borracha.

do Amazonas,

Rio Branco

acreanas

fra-

definiti-

do governo

de Rodrigues

Ao

e liauidarão

e o Estado

a 27 de janeiro

importante.
racionall1

comandada

pelo governo

inter-

o "plantio

na produção

serão expulsos

Acre será proclamado

Campos

como

capital

automobilística.

asiáticas

Uma nova expedição
tro, também

a cons-

capta,

das fontes de matéria-prima

para o desenvolvimento

vamente

e ingleses,

o sul da Âfrica.

de se apossar

da borracha

a 14 de ju-

uma companh~d:de

Fica clara a política
nacional

negocia,

pe-

é rapidamente

da borracha,

re-

que se dá entre

1900-1911.
Aparece
blico brasileiro,
vertido
dividido
Juruá.

então,

pela primeira

a figura de Território

vez no direito

Federal,

o Acre com a Lei .1.181, de 25 de fevereiro
em três departamentos:

p~

a que e con
de

Alto Acre, Alto Purus

1904,
e Alto

-

A questão
às terras

do Alto Juruá, é solucionada

em terras

ri te

dos limites com o Peru, re fe re

1909, com o reconhecimento,
peruana

9 -

ocupadas

em 8 de -setembro

por parte do Brasi~,

s

de

da soberania

por peruanos.

Tal como se dissesse "eu criei, eu destruo", a
4.
longa crise que se abate sobre a economia da borracha no Bra ..

r.

sil é também

fruto da ação do capital monopolista,

da políti-

ca imperialista.
Por mais facilidades
se na economia
chava-se
berania

da,borracha

no Brasil,

diante de um Estado Nação,
e uma legislação

para suas colônias
tio racional

o brasileiro,

asiáticas,

~

com uma so-

peias à sua ação.

de dominar

levaram sementes

.que €ncan~

o capital monopolista

que colocavam

Impossibilitados
gião, os ingleses

e benefícios

diretamente

brasileiras

implantando

a

re-

de seringueira

um sistema

que rapidarnente se imporá e dominará

de plan-

a

produção

mundial.
Em 1892, o Brasil
ção mundial

de borracha.

respondia

por 61% da

Em 1910, por mais de 50%.

produ-

Em

1926,

colônias inglesas e holandesas produziram 93% da produção m~
dial.3
Em 1910, a produção da borracha nativa
c o n s t it u í a
88,2% do total, enquanto
1923, a borracha
total, enquanto

nativa passa
a produção

Em 1910, a produção
toneladas

assombroso

cai para

representava

a representar

da borracha

mundial

e a de borracha

cha nativa

tropical

a plantada

nativa era de

62.000

a plantada

conhece

um

5

para

360.000 t.

As condições

da extração

sao precárias.

produção

8.000 t. Em 1920, a borra-

42.000 t, enquanto

crescimento

8,4% da

Em

plantada vai para 91 ,6%~

da borracha

plantada

11,6%.

A produtividade

do látex

do trabalho

(3) SOARES, José Carlos Macedo. A Borracha. Paris, 1927.

(4) José Carlos Macedo Soares, op. cit. , p. 41.
(5) José Carlos Macedo Soares, op. cit. , p. 35.

na

p.

35

floresta

é baixa e
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as possibilidades
o processo

de aumen tá-la sao escassas,

de extração

subordinado

do látex obedece

à 10caliza9ão.das

Assim,
o plantio

racional

duas razões

fundamentais.

da produtividade
do de trabalho

do trabalho,

aos problemas

enfrenta

diante

ções". Apesar
nomias

duzir o plantio
ente decisivo
polista,

rias-primas

naquele

países

quanto

Na-

de eco-

à

bloqueios
Assim,

in trQ

é expedi-

asiáticas

de consolidação

produtivo

do capital

de fontes de

asiáticas,

da borracha,

e será justamente
na produção

far-se-á

a partir

continuará

tal mercantil

o capital

monQ
maté-

seu ritmo,

da borracha.

inglês

revolucionando-o,
sua espe-

essa a c~usa da perda

de métodos

exceden te gerado no processo

Enquanto

da

a produção

capitalistas,

mesmo da produção,

a se dar a partir

hege-

sendo

a

o

p rodução

da dóminação

do capi-

que, por' obter seus lucros do fato de ter o mo-

do' "barracão"

compra da borracha
formar o processo
trativo,

como o Brasil,

sua lógica, sua disciplina,

monia brasileira

nopólio

dos '''Estados

em suas colônias

momento

do merca

e de novas área~ para inversão.

introd~zindo

brasileira

aumento

razão diz res-

em algum nível,

tando de mercados

penetra no processo

asiática

do

do capital a nível mundial

da constituição

Em suas colônias

cificidade,

A segunda

por

as possibi~

do capital em escala mundial.

racional

sedento

diz respeito

salários.

representam,

livre distribuição

iniciam

dada a grande extensão

de semicoloniais,

dependentes,

e a Holanda

implica no sentido

que a expansão

do quadro

o que,

na Ásia, são motivadas

A primeira

e os baixos

na floresta,

a Inglaterra

racional

de coleta,

30 km.

da seringueira

1idades que o plantio

peito

quando

ao regime

seringueiras

em alguns casos, implica percorrer

na medida em que

e o poder de estabelecer

do seringueiro,
de produção,

não se interessará

não interferindo

o.qual não se modificará

os preços

de

em trans

no sistema

substancialmente

ao

ex

longo

do tempo.
A expansao
e 1920 é imensa.

da borracha

Entre os anos de 1889-97,

de por 11,8%, em média,
1898-1910,

da economia

entre

a borracha

da exporta<;ão total brasileira;

por 25,7%; entre

1911-13, por 20,0%; entre

1880

responentre
1914-18,
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por 12,0%. Esse significativo
também, pelos excepcionais

volume exportado

preços

em 1840, 45 libras por tonelada;

internacionais

pido.

Inglaterra

colônias

quase-monopólio
e Holanda

asiáticas,

e colhei ta que conferirão

brasileiro

passarão

a partir

da borracha:

em 1850, 118 librasj em 1860,

125 libras; em 1870, 182 libras; em 1909,512
6
que perdura até 1911.

o

é acompanhado,

libras,

preço

é ranidamente

rom

a produzir o látex em suas

de sistemas

racionais

de nlantio

di ferenciais de produti vidade ..
do tr~

à do trabalho

balho muitas vezes superiores

seringueiro

brasi

leiro.
A entrada
colônias

inglesas

no mercado

e holandesas

meira Guerra Mundial;
cha nas exportações

a partir

brasileiras

1919-23 será de 3,0%; entre
de 0,8%; entre

1934-39,

claro que a grande
ses das exportações
esse processo:

se dá a partir

de 2,8%;

da borra-

entre

entre

1930-33,

entre 1940-.45, de 2,4%.7

Também

~

em parte, as cr~

os preços

refletiram

que, em 1911, era vendida

passa a ser vendida

a 412 li8
a 32 libras em 1931.

Os dados sobre produção
da borracha

das

do final da Pri

cairá vertiginosamente:

crise dos anos 30 explica,
no período.

asiática

daí, a participação

1924-29,

de 1,1%j

a borracha

bras a tonelada,

da produção

e preços internacionais

estão na tabela a seguir.

(6) Cf. VlLELLA, Annibal V. & SUZIGAN, Wilson. política do Governo e Cres
cimento da Economia Brasileira (1889-1945). 2 ed., Rio de Janeiro,
1975. p. 50.
(7) Cf. VILLELA, A.V. & SUZIGAN, W. op. cit., p. 50.
(8) Vide tambem, a este respeito, PRADO JR., Caio. História econômica
Brasil. 15 ed., são Paulo, 1972.

do
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EXPORTAÇÃODE BORRACHASILVESTRE AMAZCNICAPARA O EXTERIOR
Período:
QUANT.

ANO

t

329

1821/1830

1821-1947

QUAJ.~T.

c/t

ANO

£67

1921

17.493

£72

£/t

t

1831/1840

2.314

72

1922

19.855

72

1841/1850

4.693

45

1923

17.995

100

1851/1860

19.383

116

1924

21.568

90

37.166

116

1925

23.537

206

1871/1880

60.225

183

1926

23.263

145

1881/1890

110.048

152

1927

26.162

107

1891/1900

213.755

209

1928

18.826

76

1901

30.241

283

1929

19.861

75

1902

28.632

256

1930

14.138

54

1903

31. 717

308

1931

12.623

32

1904

31. 866

350

1932

6.224

34

1905

35.393

420

1933

9.453

43

1906

34.960

401

1934

11. 150

50

1907

36.490

374

1935

12. 370

50

1908

38.206

308

13.247

88

1909

39. 027

484

1937

14. 792

90

1910

38.547

655

1938

12.064

44

1911

36 .547

1939

11. 805

63

1912

42.286

412
,
380

1940

11. 835

97

1913

36 .232

285

1941

10.734

1914

33.531

206

1942

12.204

1915

35.165

200

1943

14.575

1916

31. 495

240

1944

21.192

1917

33.998

224

1945

18.887

1918

22.662

174

1946

18.159

1919 '

33.252

188

1947

14.510

1920

23.587

106

1861/1870

Fonte:

'

I

BENCHIMOL, Samue1.
depois.
Manaus,

,1936

!

Amazônia:
1977. p.

um pouco
252.

antes

126
I

179
191

I

I

I

255
270
190
186

e alérn-
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11. O SISTEMA

DE AVIAMENTO

11.1.

A genese

pela presença
exploração

da economia

do trabalho

compulsório

do látex. A exigência

tanto uma decorrência
de exploracão
•

da borracha

na

compulsório

especificidade

na selva, quanto

de trabalho

do

era

trabalho

da inexistência

de

na região.

As condições
tropicais,

de vida na selva amazônica,

o clima, o isolamento

cansati vas e imensas

jornadas

destino.

Atraídos

cil, obrigados
destino

tos da viagem

de trabalho.

desde o Nordeste

(barraco de madeira

tradas",

f~

o nor

desde os

alimentação

cuse com-

outras

da exploracão

coberto

de palha),

de duas, é,

inteiramente

dono do seringal.

são dívidas que o seringueiro

contrai

dívidas

também

do látex.

o "de fumador" (ca
o látex) e as "es

nos primórdios

financiada
Estes

local

ao

que compreende o "t~

de. palha onde é defumado

da borracha,

e r a

até a Amazônia

da "colocação",

geralmen te em. número

ta ("patrão"),

inicial,

antes do início

coberta

de riqueza

que assim já chegava endividado

A montagem

bana também

nor-

à sua volta para o Nordeste

que lhe era imposto,

Além dessa dívida

eram contraídas

do migrante

de trabalho.

A viagem
paga pelo migrante,

além das

forte seca de 1877 al880,

até os custos de instalação,

pra de instrumentos

conomia

a permanência

tinha como grande entrave
crescente

as do

eram por demais te£.

para a região pelas promessas

a migrar pela

o endividamento

e a miséria,

de trabalho,

ríveis para que incentivassem

piri"

marcada

como forma exclusiva

de trabalho

da própria

foi

J

um mercado

enças

da borracha

custos

da ~

pelo seringalisde

instalação

antes de começar

a tra-

balhar.
Além disso,
niciais

de manutenção

do seringueiro

faca de cortar seringa,
mentação,

sao dívidas

tigelinhas,

também

os elementos

(espingarda,
munição,

etc ...) que, dado o monopólio

i-

"terçado"

querosene,

do comércio

,

ali-

exercido
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pelo seringalista,
tivamente

têm seus preços

estabelecidos

de forma efe

monopolista.
Ao monopólio

cadorias

de subsistência,

borracha,

da venda,

agrega-se

dados o isolamento

do seringalista,

ao seringueiro,

o monopsônio

do seringueiro

algm da forte press~o

da por este, evitando
que, ao comprar

a presença

a borracha

cadorias básicas,

abalava

da compra

da

e sua dependência

e fiscalizaç~o

do "regatão"

exerci-

("marreteiro")

e vender ao seringueiro
a absoluta

das roer

dominação

alg~

rneE

do seringalis-

ta.
Assim,
da desacostumados

crescia,

(migran'tes nordestinos

da vida amazônica

vam às "colocações"
a sua produção

os "brabos"

endividados,

de borracha

sendo que a partir

seria para pagar

fixando definitivamente

e dificuldades

te na região,

severa

as fugas e manipulava

borracha

quanto

tualmente
controle

transformado
exercido

ele conseguia

a dependência

em trabalhador

o trabalho

assiste

através

conformavam
em última

de tal modo a

de
manvir-

Ou seja: o

era de tal ordem que

no momento

do

1át e x

mesmo em que

do sistema

de aviamen

das casas aviadoras,

eram

financiadas

pelas

ligadas ao capital monopolista

aviando

casas

Por
ex-

internacional,

o nó mais forte da trama; é o capital monopolist~

instância:

tema de aviamento
nancia

compra

o qual, por sua vez, avia o seringueiro.

sua vez, as casas aviadoras
que,

(tanto de

o final da escravatura.

to: o capital mercantil,

portadoras

do seringalista, que

para a exploração

Estas as características

o seringalista,

de transpo~

compulsório.

compulsório

toda

impedi~

do seringueiro,

pelo capital mercantil

criar a população

"reinventando"
o Brasil

os preços

de venda das mercadorias)

ter a dívida e, portanto:

daí

o homem à atividade,

seja pela vigilância

chega-

uma dívida que só

do-o de sair, seja pelo isolamento

impedia

já

e do seringal)

ain-

o processo.

que estabelece

na medida

os preços

e controla o sis

em que é ele quem efetivamente

Nas palavras

de Luiz Osiris

fi

da Silva:

"0 decan tado capi tal es trangei ro funcionou, na reali
dade, mais como bomba de sucção dos recursos produ=
zidos no vale, encaminhando-os
às metrópoles.
J.A.

-
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Mendes, negociante e estudioso contemporâneo desses
fatos, descreve assim o mecanismo dessa espoliação:
'As compras são feitas a 90 dias de vista.
Trocam
as letras da borracha, comprada nas agências dos ba~
cos ingleses, contra o dinheiro que entregam aos ve~
dedores. Quanto vencem os 90 dias, já a borracha Che
gou a Nova Iorque ou Li verpool e foi vendida.
Não
precisam dispor de um só vintém! Vivem parasiticamente à custa da praça, impondo preços, ditando co~
dições e fazendo ainda um favor fiOS aviadores em lhes
comprar a mercadoria. E, como são os representantes
das casas que, em Liverpool, Hamburgo e Nova Iorque
fazem o monopólio da borracha, elas monopolizam o cQ
mércio desse gênero também nos mercados produtores'.
Assim, estava a economia amazônica
nas
mãos
dessas firmas: Adalbert H. Alden, norte-americ an a ;
Shrader, Gruner & Co., germano-britânica;
Witt
&
Co., alemã; Gordon & Co., norte-americana;
Neale
&
Co., inglesa. Na plenitude do ciclo gumífero,
elas
conseguiam fabricar crises, através do jogo crimino
so com estoques acumulados nas pra~as
compradoras~
forçando a estabilização e até a queda do preço do
produto, pelo controle absoluto que exerciam
sobre
as fases fundamentais da comercializacão.
A mera
tentativa de se organizarem os '~viadores'
para
a
exportação direta era 'desestimulada'
com ameaças
de aniquilamento pelos donos do mercado." (9)

Ou ainda outro trecho:
liA falta de capitais foi suprimida pelo sistema
de
crédito já vigente na região e através do qual
vinha sendo financiada, desde os primeiros tempos
da
colónia, a exploração das riquezas nativas.
Era
o
chamado 'aviamento', pelo qual o comerciante de Belém adian tava ao co letor da 'droqa do sertão' os man
timentos necessários à sua expedicão,
recebendo em
pagamento o produto da coleta. Com o tempo,
foram
as 'casas aviadoras' especializando-se,
tornando-se,
na época do fastígio da borracha, verdadeira potências financeiras, muitas das quais 'representavam in
teresses do capital estrangeiro', na expressão
in=
suspei ta de Arthur Cézar Ferreira Reis. 11 (10)

(9) SILVA, Luís Osiris. A luta pela Amazônia.
(la) SILVA, Luís Osiris. op. cito p. 87.

são Paulo, 1962, p. 95-6.
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11.2.

Hoje, como na aurora da economia

no Brasil,

o sistema

articulação
processo

extrativa.

fez com que pouco

gasse de diversos

Porém,

juntamente

e manutenção

(que

no

no.seringal,

a-

parentemente

mais independente

Examinemos

seu "tapiri"

quem o construiria
ringalista,

retira do seringalista

seria, normalmente,

sendo, portanto,

do, o poder de manipular

seringueiro

os preços

gueiro. Ora, se o próprio
limentação

básica,

cer o "barracão"

continua

aumentar

o seringalista

e os comboios

custos de transporte
pouco rentáveis.

do seri~
do

Ao mesmo

tempo,

fazendas, bebidas,

se aplica

por cento) que era aplicada
do seringueiro

encontraram-se

novas

de abaste

normalmente
diminuir

sofisticados,

de

etc.,

lucros, es-

taxa de transporte

a mercadorias
não diminuiu

pesadas.

os

(peso) e

o IIbarracão

e que geram altos

a mesma

sua a-

ll

abarrota-se

(dez

Ou seja, a

com o roçado,

senao,

fontes de lucros comerciais.

~ claro que a possibilidade
do roçado está na razão inv~rsa
do roçado é nítida

racha, período

a produzir

de muito volume

medicamentos

,

quando

dependência

passa

era

do serin-

se vê desobrigado

com mercadorias

pecialmente

neficia

la-

do roçado, que

(peso), o que significa

de fácil transporte

A presença

se-

o endividamento

desses.alimentos,

mercadorias

plantio

do

de posse

traço de independência

seringueiro

valor por volume

perfumes,

um assalariado

para o plantio

é também um aparente

de baixo

um custo, já qu=

por outras vias.
A permissão

negada,

seringueiro

um custo para ele. Por outro

Deste modo, é possível

galista.

do serin-

mais de perto a questão.

Por um lado, o fato de o próprio
construir

da "colo

com a permissão

do "roçadoll

galista.

do

se desobri-

início era negada) para o plantio
deixou o seringueiro

da

a continuidade

a pouco o seringalista

custos de implantação

cação". Esse expediente,

borracha

é a forma por excelência

de aviamento

da produção

da

de baixos

com a produção

da

dos alimentos

de

crise da

o seringalista

pelo próprio

na medida em que se livra de transportar

do

do preço da borracha.

nos períodos

preços:' quando

oerrnissão

borse be-

seringueiro,

mais mercadorias,

a-
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lém de, com isso, manter
dos de -auge da economia
ro, seja através

da borracha,

da elevação

induz a intensificação
proibição

o seringueiro

da extração

Nos perí£

pressiona--s€ o seringuei

dos preços

da mercadoria

(o

alimentícios

o

dorias e os preços

do "barracão" é representada

de rompimento
"regatão"

da borracha

assistiu

bancários,

de aviar os seringueiros,

expansão

de seringais,

dos "regatões":

dos seringais

da

decadência
anos.

a intensificação

galistas

bastecedoras

dominação

mais débil for a

nos últimos

e a desativação

para a penetração

rios

ou "marretei ro" .

corno reflexo

das dos seringais
deixaram

da

a

Hoje se assiste a urna grande expan-

dos "regatões"

corte dos financiamentos

que

nos altos

é tanto mais forte quanto

do seringalista.

que a economia

sendo quase

dos seringueiros
pelo

do

os preços das merc~

de compra da borracha,

A possibilidade

sao da atividade

dos ge-

a ser r,a-manifestação

estabelecendo

única fonte de abastecimento

situação

da bor

aviar o seringueiro

continua

poder do capital mercantil,

Essa possibilidade

da

básicos.
"barracão"

e nos "centros".

que

do látex), seja através

formal do roçado, na medida' em que os'~reços

racha sao tão altos que compensam
neros

no seringal.

abrindo

da borracha,

com o PROBOR,

ciente para reverter

a influência

dos "regatões",

serincaminho

as fontes a

A retomada

da economia

o

das ven-

muitos

que se tornaram

decadentes.

Com

recente

da

não foi sufique é

bas-

tante forte em quase todas as regiões do Acre. A sua presença
só não se tornou muito importante
ringalistas,

mesmo atravessando

nos seringais

fase adversa:

em que os se-

continuaram

avi

ando os seringueiros.
Também
notada,

a penetração

da sindicalização

novas condições
Estatuto

entre os seringueiros,

para a comercialização

da Terra, a orientação

tido de que, caso o seringueiro
gado a vender a borracha
ço seja competitivo.
ringueiro

do sindicato

Baseada

já

no

tem sido no sen-

tenha saldar ele não é

obri-

a não ser que o pr~

desse seringueiro,

se nao é dominante,

que até então o patrão

mas

tem colocado

do produto.

para seu patrão,

A presença

com condição",

para a hegemonia

ainda incipiente,

chamado "s~

coloca alterações

exercia

sobre os seus

- 18 -

fregueses.

Evidentemente,

tinua em grande medida
tros ", o seringalista
seringueiro

como o monopólio -do "barracão"

inalterado

nos altos. rios e nos

pode sempre manter

manipulando

con-

os preços

"cen-

o endividamento

das mercadorias

do

e da borra-

cha.

o

BP$A é o agente

passa os recursos

financeiro

para o financiamento

cha. O crédito é escalonado
a) custeio, b) abertura
tradas", d) seringal
do ao seringalista

segundo

de duas vezes

30% ao final). Os 30% entregues

de utensílios

Os 70% entregues
e mercadorias

e re-

da

borra-

de

gastos:

c) reabertura

de

"es-

O total de recursos

e passa-

(70% no início

fábrica,

do

ao final do fábrico se desti-

nam a pagar saldo de seringueiros
da borracha.

da economia

as categorias

de "estradas",

de cultivo.

da SUDHEVEA

e despesas

com o transporte

à

no início se destinam

para o abastecimento

dos

compra
"barra-

cões" .
Como o financiamento
ra de "estradas"

é sensi velmente

juros baixíssimos

(negativos),

são da produção

ra tanto, o BASA estima
empregado

assalariado

não é empregado

pode, segundo

o Estatuto

para quem

venderem

incentivo

à

e os

expan-

o BASA pressiona

Terra, que garante

do seringalista.

da Terra!

ao patrão,

o
Pa-

que é con

Entretan to,

e como "parceiro",

se tiver saldo,

melhor preço.

Vendo

os seringueiros

no

desconsiderando

ao seringueiro

que

da produção.

por seringueiro,

assalariado,

lhe ofereça

a produção

é a hipoteca

a produção

o seringueiro

ro ameaçado,

tem havido

ao de custeio,

que surge é que a garantia

BASA exige para o financiamento

produção

superior

e reabertu-

de borracha.
Um problema

siderado

para abertura

o

vender

sua

seu dinhe~
'"

sentido

rte

Estatuto

da

com saldo a liberdade de ven

da.
Normalmente,
liberação

de crédito

devido

a atrasos no oedido

do BASA, o seringalista

se adianta

à saí

da do financiamento,

comprando

Manaus.

onde compra podem não ser compradores

Os comércios

borracha,

cedendo crédito

a prazo nas pracas

ou na

comercial

de Belém

e
de

comum a 30, 60 ou 90 dias.
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Quando

sao compradores,

pode-se

tre a casa e o seringalista,
o direito

sobre a borracha

transferindo
classificada

Uma relação
e médio seringalista

estabelecer

do "barracão",

financiando

outros

produzida

galista,

que pode, de fato, possuir

processo
grandes

a estes

em seus seringais.

com~rciante

poucos

da borracha,

é marcante

Cruzeiro

em Plácido

controlada

de Castro,

um deles controla

malrnente de capital
controlava

seringais,

torna-

controla

A presença

da nrodução

de

comerciantes,

da economia

compra da borracha
ção internacional
ração entre

borrae

sendo que

de extracão

do

látex:

ele próprio

da borracha

na Amazônia
do produto.

nOE

sendo que efetivamente

no

responsável

as-

m ais

pela

e-

na região, monopsionista

da

e monopolista

na comercializa-

Posteriormente,

as casas exportadoras,

quem

Existia

sim uma trama de re lações mercan ti.s que tinha como

mergência

em

seringalistas,

era o capital estrangeiro.

forte o capital estrangeiro,

o

de s s e s

ligadas às casas exportadoras,

estrangeiro,

o processo

serin-

da região.

da atividade

estavam

a

o grande

por três grandes

80% da borracha

as casas aviadoras

toda

ainda hoje, por exemplo,

por dois grandes

No início

mercador~as

quem de fato

do. Sul, onde a gr.ande maioria

cha se encontra

Configu-

avia o peque-

as

Assim,

de" comerciali zação da borracha.
seringalistas

o pequeno

custos e comprando

borracha

se o grande

e pesada pelo BASA.

seringalista

vendendo

en

àquela

seringalista/aviador.

ra-se uma situação" em que o grande
no e o médio seringalistas,

esse último

é a que liga

importante

"ao grande

um comnromisso

houve uma sepa-

de estrangeiros,

e as

ca-

. doras, de bras~'1'e~ros ou portugueses. 11
sas av~a

A presença
çao e financiamento
fluxos de borracha
pital estrangeiro
não alterou

do Banco da Amazônia

da atividade
e de mercado

finali zou a
e retirou

e do capital privado

fundamentalmente

a natureza

na classificaseparaçao

a importância

em geral.

dos
do ca

Entretanto,

do processo

no Acre,

(11) SANTOS, Roberto Araújo de Oliveira. História econômica da Amazônia (1800-1920).

são Paulo,

1977. (mimeo.)

-

onde, especialmente
til continua

sua dominação.

o capital mercan-

Agora não. mais

pelo capi tal privado nacional

mas pelo BASA. As relações entre
permanecem

-

com o fim do monopólio,

a exercer

exclusi vamente,

20

as mesmas,

as mesmas

mas formas de extração

ou~.estrangeiro,

seringueiro,
relações

aviado,

,e

seringalista

de produção,

as mes-

do látex e de ger-ação ,de lucros.

A inexistência

de progresso

técnico na ativida

de extrativa

nao é mais que a manifestação: do próprio

da dominação

do capital

mercanti 1. Ele não se .apropr:ia do ex-

ceden te, como mecanismo

essencial,

dutividade: do trabalho;

seus lucros são apropriados

pólio do comércio,

caráter

pelo controle

ção, não tendo, portanto,

através' do' aumento

do processo

interesse

da pro-

pelo mono

de comercializa-

em modernizar

o

processo

produtivo.
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I

A MANUTENÇAO

DOS PADROES

A presença

DA ECONOMIA

do Estado,

tos do BASA e de assistência
através da EMATER,
tradicional

não'tem

da economia

çar alguns aspectos

contribuído

do seringal

omonopôlio

na medida

para

nativo,

dominação

Já foram ressaltados
dução da borracha,

através

alterar

perfil

tradicional.

os fortes interesses

do seringalista

que

sobre a pro-

têm como con trapartida

concedi
ahipot~

e garantir

que

seja, de fato, pago, ele tem todo o interesse

em que o se~ingueir~

entregue

a produção

ao seringalista

nanciado,

desrespeitando

ringueiro

(Estatuto da Terra), que estabelecem

a produção

nha saldo.

o

senão para refor-

ca da safra. Assim, para o BASA se resguardar

vender

pela SUDHEVEA

em que os financiamentos

dos pelo BASA ao seringalista

o financiamento

NATIVO

dos financiamen-

técnica empreendida

daquela

o BASA tem em manter

DO SERINGAL

assim as prerrogativas

p~ra quem

lhe ofereça

melhor

fi-

legais do seque ele
preço,

p o de
caso te
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Esse interesse

do BASA, bem como a grande

tidão com que são implantados

os armazéns

or e, sobretudo,

da mesma estrutura

a manutenção

da COBAL no interi-

da mesma arnbiguidade na de finição da situação
(se posseiro,

se parceiro,

que se projetam

fundiária,

do seringue i r o

etc ...) fazem com que as

para a economia

len-

da borracha

mudanças

se apresentem

a~

nas corno ficções.
Na verdade,

a presença

culati vo na região e a entrada
reforçado

as tradicionais

do grande capital espe-

dos financiamentos

relações

da economia

estatais têm

do seringal

na

tivo.
Com os grandes
do "milagre

econômico

e estrangeiro
na-se-lhes

lucros acumulados

brasileiro",

são atraídos

dos incentivos

baixo da terra, da rápida valorização
nal de carne, e a pecuária
Sobretudo,

esse processo

dios, benesses

plicam

incentivos

do Estado

do preço

internaciQ

em grande escala.

pelo fato de que boa

subsí

capital.
e estas políticas

grupos sulistas

a migração

ses vieram para a Amazônia,
pelos incentivos,

ace-

fiscais e creditícios,

ao grande

dos grandes

adequadamente

fiscais,

a penetrar

Embora esta conjuntura
quem a presença

Na Amazônia,

e do mercado

é caracterizado

nacional

de ~apital é feita sem maior desernbol

parte dessas aplicações
so, já que aproveitam

começa

período

o grande capital

para a Amazônia.

com a perspectiva

no

exp1i

no Acre, não

ex-

dos médios proprietários.

Es-

para o Acre,

mas pelo diferencial

atraídos

do preço

não

tanto

da terra

en-

tre o Sul e o Acre.
Em qualquer
cer que a penetração

desses sulistas

çao das transformações
sentido

da política

enfraquecer

um dos casos, é inevitável

porque passa

econômica

a economia

é ela quem subsidiará

sobretudo,

a economia

geral.

do seringal

é,

e

manifesta-

brasileira,

essa política

nativo,

reconh~

que

no
vai

ao mesmo tempo que

o grande cqpital para a ocupação

da Ama

zônia.
As grandes vendas
entre

1972 e 1974; a partir

de seringais

se

verificaram

daí, houve uma estagnação

do pro-

-

cesso, provocada,
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por um lado, pelas restrições

formais que o

INCRA passou .a colocar nas transações

de. terras,~ mas, frmda-

mentalmente,

econômica

borracha,

pela mudança

na política

com a implantação

verdade, como

do PROBOR

uma de suas motivações

prob.lemas que a produção
tar com a elevação

sintética

do petróleo,

sica e, fnndamentalmente,

com a tentativa

cits da balança

brasileira,

da borracha

comercial

asiática.

Assim,

O processo
venda dos seringais

passou a'enfre~

de reduzir

reduzindo

a

da pecuária,

po-cidade

dos seringueiros

te de sobrevivência.

.impo~tação
natu-

da 'política eco-

de desativação'dos. seringais,
que os desmatavam

gerava um intenso

agora destituídos

Brasil-Bolívia,

para a im-

de sua única

pela chegada

acreanas

produtivos.

tiveram

dos ex-seringueiros,

biscateiros,

etc, pouco

fon

bolivianas

O crescimento

recente de Rio Branco é o índice maior desse processo
rio. Mas todas as cidades

cam

foi também orient~

já que as fronteiras

extr~mamente

com a

fluxo. migratório

Esse fluxo migratório

são ricas em seringais

diaristas,

'b~

os défi-

da-borracha

da orientação

aos sulistas

plantação

mentadas

na

à borracha.

com relação

do no.sentido

I tem,

sua matéria-prima

a valorização

ral é um dós móveis da mudança
nômica

O, PROBOR

básicas,.,oscres,centes

da borracha

do preço

I.

à

com relação

migratª

suas periferias

au

transformados

em

absorvidos

em a t i v i d a de s

permanentes.
Com a elevação
BOR I, o fluxo migratório
nanciamentos

e a reabertura

da produção

recursos

federais,

do PRO-

invertido.

Os fi-

os financiamentos

para cu~

de "estradas"

da borracha,

e a volta dos seringueiros.
nomia da borracha

e a ativação

foi parcialmente

com juros subsidiados,

teio, a abertura
expansão

dos preços

incentivaram

a reativação

Essa retomada

dos

seringais

da expansão

foi basicamente

processada

dos subsídios

e incentivos

a

da eco-

pela presença dos
que o

PROBOR

I

trouxe.
Ao mesmo tempo, os financiamentos
seringal

nativo

ra o Acre,

têm incentivado

com a perspectiva

teressar pelo seringal

o grande

de implantar

nativo,

do

BASA

ao

capital que veio paa pecuária,

configurando-se

uma

a se i~

situação
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onde o grande capital movimenta
do as mesmas relações

de aviamento,

mente os traços da economia
A presença
programas,
gratório

foi decisiva

a retomada

com seus financiamentos e

para reverter
que marcou

relações

racão", o ~di vidamento

parcia1men te o fluxo In!.

a.história

nativo

nao reforça,

os traços

gal nativo,

a hegemonia

etc.

do Estado não altera,

se-

característicos

da economia

do capital mercantil,

amazônica

foi deci-

acreano,

na medida

que abriu para

fundiária,

do chegaram

ao Acre,

e desmatar,

implantando

política

a pecuária.

mente anti-seringal

Acreditavam

nativa, no entrave

foi praticada

Em primeiro

da agropecuária

na irracionaque represe~
agressiva-

dos seringais,

etc.

de urna imediata

é problemática,

os

a mudar de política.

lugar, esses grupos se instalaram,

nos municípios
de terra,

quan-

na região do Purus-Acre, com

a destruição

foram obrigados

preço

os seringais

Uma política

Por outro lado, em regiões onde a perspectiva
em alta escala

sulistas,

de desativar

da agropecuarla.

dos seringueiros,

do baixo

a

principalmente.

dos grupos

foi no sentido

da borracha

tava para a expansao

rios sulistas,

grande

um grande móvel na açao

1970-73,

o quadriênio

A primeira

normes extensões

o

fluxo migra"tório do grande capital para

da espeeulação

basicamente,

estrangeiro

do Estado

Amazôn~a" tem, ao lado dos ganhos provenientes

grupos sulistas

serin-

agora financia-

o fora pelo capital

do "quadro migratório

à ocupação

capi tal. O intenso

implantação

do

e aviadoras).

siva para a alteração

lidade do negócio

migratório,

o trabalho,

Por outro lado, a presença

do Estado durante

da eco

se fez reproduzindo

como forma de manter

como outrora

(casas exportadoras

a expulsão

recente

daquela economia.: o aviamento, o "ba!

Ou seja, a presença

das terras,

substantiva-

En tretan to, tal revers"ão do fluxo

as tradicionais

dos incentivos

conservan-

da borracha.

da economi a do seringal

do pelo Estado

nativo,

sem alterar

do Estado,

serin~~-cidade

nomia acreana1

o seringal

de Feijõ e Tarauacá,
ao contrário

que compraram

comprando

dos médios

e-

proprietá-

terras na região do Purus - Acre.
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As óbvias dificuldades
do mercado

consumidor

grande investimento

o móvel principal

na região de Feijó e Tarauacá

tretanto,

para garantir

de alguma

(ainda que remotas)

dessa nova política

gais nativos,

comandados

estão explorando
expedientes

tradicionais

da, etc. -

com algumas

te certas economias

foi o baixo preço

é fundamental

nativo,

grupos

e escoamento

estão garantindo

a ren-

O tamanho da empresa

e a diversificação

perm~

significa

permite

garantem

em observar

que foi comprada

excelente

no

dois ciclos por ano ao in-

de .órgãos tais como SUDHEVEA,

obtendo

A pr~

A eficiência

INCRA,

a lei, inclusive
os grupos

a posse da terra, valorizando-a

do seringueiro,

garante-se

mesmos

o aviamento,

da Terra. Com essa reorientação,

ordinários,

dos

Eles

gerar seu lucro apenas no extrativismo.

IBDF e FUNA! cria interesses

trabalho

dos serin

sulistas.

utilizando-se

o "barracão",

de escala,

a

ações do INCRA. ~ como ins-

inovações.

vés de um. A dependência

Estatuto

manter

forma, garantindo-se ~

pelos grandes

-

da

com a terra. En-

sença da COBAL reduz os custos da mercadoria.
abastecimento

dos grupos

que surge a reativação

o seringal

que não precisa

qualquer

da entrada

de especulação

essa política,

posse da terra e explorá-la
tra possíveis

estreiteza

na pecuária.

terra, bem como a perspectiva

trumento

bem corno a

da região, não recomendavam

Assim,
sulistas

de transporte,

o

sulistas

através

do

lucros, que se não são extra

rentabilidade

a preço irrisório.

o lucro e a valorização

Assim,

para uma
mantém-se

terra
a terra,

da terra, espera-se

a

es-

trada, os novos incentivos ...
Esses grupos sulistas,
te financeiro

e comercial,

casas aviadoras,
produzindo,

aviando pequenos

transformada,

Suas intenções

estão

originais

que têm um forte supor-

se transformando
e médios

a hegemonia

em

grandes

seringalistas,

dos grandes

tiveram que se adaptar

re-

aviadores.
a

realidade

da região.
Na medida em que os grupos
vem na extração

da borracha,

a migração

ou até reverte,

não só pela colocação

sulistas

se envol-

campo-cidade

de seringueiros

diminui
em suas

- 25 -

propriedades,

como também pela colocação,

em seringais, de ter

ceiros que eles aviam.

IV. AS FONTES DE EXTRAÇAO DO EXCEDENTE

A organização
de envolve

as seguintes

a. Gerente:

da produção

categorias,

colocado quando

absenteísta.

proprietário

Pode ser aviado ou empregado;

lucros -da vendadas

aviado,

mercadorias

grag

além dos seringueiros:

o seringalista

gado é assalariado i quando

e ,às

de um seringal

quando

e

empre-

recebe percentagem dos

e da compra da borracha,

vezes, parte da renda.

b. Guarda-livros:

prático,

tábil do seringal
mercantis

responsável

e pelo registro

internas

ao seringal.

pela escrituração ~

de todas as transações

Normalmente

é assalaria-

do.
c. Caixeiro:

responsável

pelas vendas no balcão

do

"barra-

as colocações

period~

cãon~ é assalariado.
d. Noteiro:
camente

tem como tarefa percorrer
(idealmente,

çao de borracha

de 15 em 15 dias),

e o pedido

anotando

de mercadorias

do

a prod~

seringuei-

ro; é assalariado.
e. Comboieiro:

em geral,

leva, em tropas

dorias para o seringueiro

de burro,

e traz a borracha

as merc~

produzida;

é

assalariado.

f. Mateiro:

tem como tarefa

ringa para abertura
salariado

a localização

de "estradas".

ou empreiteiro,

ganhando

das árvores

O mateiro

de se

pode ser as

por seringueira

q ue
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tenha localizado;
fiscalizando

também

funciona

corno fiscal de

os dias em que o seringueiro

corte,

cortou e a qu~

lidade do corte.
g. Toqueiro:

é o encarregado

da", já que o mateiro
cada ligando

h. Diaristas:

de efetivamente

apenas vai abrindo

as seringas.

empregados

Normalmente,

assalariados

abrir a "estr~
uma pequena

pi-

recebe por árvore.

que trabalham

normal-

mente em torno do "barracão",

nas tarefas

do roçado,

ca-

sa de farinha,

de reparo e manutenção

de

estradas

gado, serviços

de burro,

i. Ferreiro:

responsável

consertos

pontes,

etc.

pela fabricação

de facas

em armas e demais utensílios

nomo. Entretanto,
bendo

pastos,

tem conta-corrente

apenas crédito

e

metálicos.

pelos
~ autô

no "barracão",

em sua conta, também

rece

se aviando

no

"barracão" .
Em que pese a classificação
ra alguns desses empregados,
nheiro;

raramente 'recebem salário

todos têm, corno os seringueiros,

"barracão",

lá se aviando,

permanentemente
xos salários

em situação

aos preços

o salário mínimo,

é de Cr$ 30,00 mais refeições
A grande
cha é derivada

de lá, o que os
devido

Fora o gerente,

em dino

coloca
aos bai-

os assal~

ou urna diária que atualmente
(1978).

fonte de lucros da economia

da relação entre

seringueiro

se apresentam

da borra-

e seringalista.De~

ta relação

fundamental

propriação

de lucro por parte do seringalista:

1. venda das mercadorias

p~

contas-correntes

de endividamento,

e diárias que recebem.

riados ganham

de assalariados

as seguintes

fo~as

a preços mui to superiores

de a

aos cus-

tos;
2. compra da borracha
3. cobrança

a um preço

da tara excessiva;

aquém do preço

de venda;

-
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4. fraude no peso da borracha;
5. economia

de todas as despesas

de transporte,

pesagem

e

I

classificação

da borracha

apenas pelos

seringueiros;

6. cobrança

que, muitas

de taxas de transporte

vezes,

são arcadas

das mercadorias

e da bor

racha, além dos custos reais de transportei
7. cobrança
produção,

de renda, seja uma percentagem
ou .uma quantidade

sobre o valor da

fixa de borracha

por "estra-

da";
8. cobrança

de comissões

tis internas

ao seringal

mais empregados
9. recebimento

sobre todas as transações
que envolvam

Os seringalistas
tas formas, que aparecem

enquanto
versas

em combinações

A cobrança

gativa.

de comissões

lançar mão de di-

um seringueiro

fica sem saldo durante

compra uma arma de a!

quém do ritmo inflacionário,

pago pelo

"barra-

de 20%, mas o serin-

ainda dois anos, teremos

xa de juros de 20% em 24 meses,

o que certamente

também pode acontecer:

saldo

a

ta xa
cobra-

se uma taxa de juros de 20% por dois dias, por exemplo,
conseguir

uma ta

está muito

ou se ja, nesse caso é uma

O contrário

so de o seringueiro

P2

como pode ser inócua ou mesmo ne-

cão", e este cobra por isso uma comissão

de juros negativa.

organizada,

sobre as transações

guém que recebe o valor da arma em dinheiro

gueiro

se r

de excedentes.

lucrativa,

Se, por exemplo,

podem

es-

com magni-

a renda fixa costuma

bem organizados

formas de extração

de todas

diferentes

pequenos .ou sem contabilidade

os seringais

de ser altamente

ou de

com juros subsidiados.

nao se utilizam

De forma geral,

maior em seringais

seringueiras

sem saldo;

de financiamentos

tudes diferentes.

mercan-

logo após contrair

noc~
a dívi

da.

Assim,
cas que o seringalista
rentes à manipulação

das formas de extração
pode realmente
dos preços

de lucro, as úni

controlar

das mercadorias

sao as
e a

refe-

cobrança

-
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de renda sobre a terra e as taxas de transportes.
tras fontes dependem

de condições

Todas as o~

que o seringalista

não con-

trola inteiramen te.
Apesar

de a economia

do seringal

nativo

rias fontes de lucro, isto nao quer dizer que estes
jam imensos,

nem que eles fiquem no seringal.

junto da economia
a economia

nacional

da borracha

nomias baseadas

corno economia

padece

na exportação

ção de dependência,

lucros se

Inserida

dependente,

das mesmas

ter va

no con

reflexa,

dificuldades

de produtos

de semicolonialismo,

das eco

primários.
permanece,

A situano

caso

do Acre, de forma notável.
A economia

acreana

parte do leão do excedente
estar baseada
balho,

ve ser carreada

gerado internamente,

num produto

para fora a

justamente por

que tem baixa produtividade

em que as possibilidades

zidas e em que a totalidade

de progresso

do tra-

técnico

dos manufaturados

são redu

consumidos

na

região vem de fora.

V, O PROCESSO

V.l.

DE TRABALHO:

O PROGRESSO

A extração

TÉCNICO

do látex a partir

vo é uma ati vidade extensi va, determinada
árvores na mata, por sua densidade,
sua geometria,
ga

ll

AUSENTE

do seringal

pela presença

à sua exploração.

dias do corte para evi tar a superexploração
sua produção

tura e da indústria,

e reprodução.

do trabalho

zindo tecnologia,

todo e qualquer

ringal tradicional
novas árvores

por capital,
aumento

depende exclusivamente

à produção,

serin

II

não se colocando

alternar

da árvore,

Diferente

nas quais a produção

pela substituição

A

por

Não se pode cortar

uma árvore mais de uma vez por dia, sendo preciso

comprometeria

das

por seu espaçamento,

que não. segue senão a lógica natural.

impõe regras rígidas

nati-

pode ser

os

o que

da agricul
aumentada

ou seja, introduda produção

no

se-

da incorporação

de

de maneira

substan

-

cial, pelo menos
do trabalho
seringal

vas seringueiras

da ocupação

com a efetiva

A economia
ramais,

do seringal

de "estradas"

da borracha
•

tes caminhos
trizarã

incorporação

nativo

de novo os caminhos

ra em condições

passa a Amazônia.
dos pequenos

do seringal

formas de

produção

ape nas

"varadouros",

necessários

anualmente,

do seringal

nativo

a mata cic~

a continuidade

não coloca

economicamente

a

por

que

existência

corno instruqueremos

res-

para o roçado é insignificante

da área total dos seringais,

idéia de que a economia

negando

Apenas,

a ter

por outra ati

nos seringais,

do s~ringueiro.

Se es

J_

impedindo

frequentes

ao es-

do serinaueiro.

abertos,

saltar que a área desmatada

nati

se faz abrindo na mata

Com isso, não estamos

mento de sobrevivência

termos

paradas.

bruta e alheia às transformações

roçados,

de no-

terras.

de ser explorada

conserva-a

do

das

e ao abastecimento

A economia

A economia

econômica

não são limpos e batidos

da exploração.

Vidade:

da economia

como em outras

"estradas de burro",

coamento

tecnológicas.

da terra, a incorporação

ou a ativação

se faz, entretanto,

de produtividade

como única forma de aumentaraprQ

A "extensividade"

extensivas,

o aumento

de inovações

tem, então,

dução, a expansão

vo-nao

-

até recentemente,

a partir

nativo
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mantendo-se,

do seringal

nativo

mantém

em

portanto,
bruta

a

a ter

ra.
Normalmente,
10 a 15 km de perímetro.

as "estradas"

A forma circular

sar de ser ideal, nem sempre ocorre.
ponta",

que não têm "fecho".

"madeiras".

Essa média

ringais bolivianos
200 "madeiras"
estradas"

lI

por "estrada"

que têm entre

vidade

da madeira

da região.

tem, em média,

extremos:

superior,

nos seringais

nos se
de
três

do Vale do Juruá,

por "estrada".

de "madeiras"

dos seringais

de
150

em torno
corta

de
ape-

as "estradas

e onde o seringueiro

100 a 120 "madeiras"
A densidade

Existem

que têm normalmente

inferior,

têm

da "estrada",

Cada estrada

tem valores

do Abunã,

em média;

de seringa

por área e a produt.!.

da Bolívia

são os mais

altos

-
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Dois fatores -- a produtividade
preços

da borracha

da ocupação
encontrar

da terra no seringal

árvores próximas

dutividade
ringal.

e das mercadorias

pode limitar

cadorias,

Em épocas

te uma tendência
paradas,

"madeiras"

exercida

do número

sibilidade

da produção

obrigando

ras" à sua estrada,
vezes estas

na

expansao

sobe, exis-

de "estradas"

incorporação

na economia

de

novas

do seringa

da área explorada
empregados.

de aumento

e

da produção

da produtividade

do tra-

aumentando
árvores

a incorporar

virtualmente

neces

no Acre.

age a elevação

anexadas

de um mer

seja condição

da borracha

o seringueiro

pelo

Ou seja, a pos-

extrati vi sta e a inexistência

No mesmo sentido
barracão,

decisivo

fazem com que a migração

sária para o aumento

ao se-

já existentes.

muito restrita

cado de ttabalho

de

seja das mer-

de reabertura

"estradas",

de seringueiros

balho naquela economia

muitas

pelos preços,

so se pode dar pelo aumento

aumento

de novas terras

é elemento

de novas

às estradas

A possibilidade

em que o preço da borracha

A expansão
nativo

nativo.

forte no sentido

abertura

os

umas das outras e/ou com grande pr~

seja da borracha,

do seringal.

e

-- são os grandes móveis

a incorporação

Também a pressão

natural

dos preços
novas

do

"madei-

o seringal, jáque

se encontram

em propried~

de alheia.
Esse prob lema da separaçao
tradas de seringa"
,mia do seringal

nativo.

dos não a pa~tir
ro de "estradas
do seringai

V.2.

de seringa"

imprecisos,

os seringais

que comportavam,

sujeitos

na

do seringal

nativo

o fato de estar submetida

de coleta

natural

das seringueiras

do látex sujeito

"esecono-

eram vendipelo núme-

sendo os limites

a interpretações

na medida em que as "estradas"

tir da disposição

minhadas.

Normalmente,

A economia

natureza",

permanentemente,

de sua área, mas fundamentalmente

pal característica

trabalho

está colocado,

en tre terra e

e disputas.

tem como princiaos "caprichos da

são abertas
na mata,

a

par-

ficando o

a longas e cansativas

ca-
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Normalmente,
das", que sao "cortadas"
seringa.

Considerando

em dias alternados

que o trabalho

"corte" e o recolhimento,
pleta pela

"estrada",

km, somente

tem duas

da coleta

percorre

de coleta.

o que nao é incomum

"estra-

para descansar

o

uma volta com-

por dia

Se sua casa for
acontecer,

a

compreende

e que ambos implicam

o seringueiro

no trabalho

da "estrada",

cada seringueiro

até

30

dista,nte

tal caminhada

se

rã ainda maior.
Após o processo
4 horas da,manhã,
processo

de "corte

o seringueiro

de recolhimento

novo a "estrada".

tl
,

que começa às 3 ou

se alimenta.

Depois,

do leite da seringa,

Assim, só voltará

ou 16 horas. Em casa, enceta

inicia o

repassando

de

para casa em torno das 15

a segunda etapa do processo,

é a defumação

do leite. Nessa tarefa, ele trabalha

cio da noite,

completando

urna jornada de trabalho

que

até o iníde 14-15 ho

raso

o
para extração

regime de chuvas

na região estabelece

do látex, que vai de abril-maio

ríodo de estiagem,
mado "inverno",

chamado

da chuva dilui o leite nà tigelinha
do látex. Neste período,

quando

ta ainda mais a dependência
"barracão".

A dependência

o p~

de chuvas,

ficarem

ch~

alagadas, a água

e impede o aproveitamento

nao se corta a seringa,

dos seringueiros

em

para outras

aume~

relação

é tanto mais forte nos locais

eles não podem se deslocar
leta de castanhas,

e outubro,

"verão". No período

além de as "estradas"

época

atividades,

etc; aviando-se',no "barracão",

ao
onde

corno a coendividam-

se ainda mais.
Existe
na atividade
nativas

uma quase ausência

de extração

ral para a'extração

técnico

do látex. O fato de as árvores

e terem uma disposição

trarem na mata fechada,

de progresso

serem

ao acaso, o fato de se encon -

o fato de que existe

uma regra

natu-

do látex, ou seja, apenas, um corte

po de

ser feito por árvore cada doi's dias, etc, tudo isso coloca es
treitos

limites 'à possibilidade

de do trabalho

através

de inovações

formação técnic~ que a economia
temente

de se_aumentar

foi a substituição

a

tecnológicas.

d~ borracha

da machadinha

produtivid~
A única trans

sofreu até recen-

pela

faca

asiática

-

chamada Jebong.

A machadinha
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produzia

cicatrizes

que por vezes as inuti li zavam, impedindo
sim, o processo

de produção

substantivamente
nordestinos

futuros cortes.

da borracha

à Amazônia.

de trabalho,

se inicia de madrugada

Ainda se impõem

as longas caminhadas,

e só termina

o processo

levas

de

as exausti o trabalho que

à noite.

de trabalho

tem várias etapas e se inicia

As-

nativa não se alterou

desde a época em que as primeiras

chegaram

vas jornadas

nas árvores,

na extração

da borracha

antes mesmo do início da coleta

do látex:
1. limpeza das "estradas",

normalmente

fei ta fepois das chu

vas, em março;
2. reparos em jiraus,
3. raspagem

"mutás", pontes,

de fumadores , etc;

das, árvores para o corte;

4. armazenamento

de cocos e cavacos para defumação;

5. corte e defumação.

o
malmente

é comandado

modificações

do trabalho*.

for-

sao as po~

técnicas

O seringalista

na medida em que fiscaliza

do feito segundo

apenas

na medida em que poucas

de se introduzirem

a produtividade

o processo,

precoce

de trabalho

pelo seringalista,

sibilidades
mentem

processo

que

au-

controla

se o "corte" está sen-

as regras que tentam impedir

a

inutilização

da árvore.
A contagem

desse número
ringueiro

do numero de cortes e a

com a quantidade

de borracha

é outra forma de controle

comparaçao

produzida

pelo

quê o seringalista

estabelecer

sobre o processo

de trabalho.

No último

preocupaçao

básica é imoedir

o desvio da produção

setenta

caso,

pela

a

aç ao

do regatão.

(*)

Uma questão que pretendemos desenvolver posteriormente
é a referente
ã utilização das categorias subordinação formal e real do trabalho ao
capital, para tratar do caso em pauta.

-

Contudo,
direto
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o seringalista

sobre o processo

de trabalho,

só exerce

exigindo

de "cortes" por fácY'ico. Sua capacidade
vidade do trabalho,

de aumentar

inovações

é extremamente

técnicas,

Recentemente,
timulantes

gueira, parece ter avançado
de dobrar a produção
sar o desg~ste

nativos.

utilização

pela introdução

dos efeitos

sobre a produtividade
a exploração

que a árvore

a produt!.

certamente

es-

da serin-

do látex. O Ethrel p~

Entretanto,

para compe~

terá, será

o que seria praticamente

necessário

inviável

nos

Por outro lado, ainda não está claro

dos fito-hormônios

de

limitada.

por seringueira.

usar adubação química,
seringais

a produção

in-

um certo número

de aumentar

com a descoberta

dos fito-hormônios

controle

não reduzirá

se a

a vida útil da se-

ringueira.
Das tentativas
técnicas na produção
nificativa

de se introduzirem

da borracha

é a do processo

fumado). Este processo

CVPD

nativa,

porque

terá sua tarefa de cor

só dará uma volta pela "estrada"
colocação

coagulação

tará as duas "estradas",

guinte, ele poderá dedicar-se

na tigeli

-- ele não terá que

o ácido acético;

à caça, roçado,

etc. ou, então,

"estrada" por dia para dedicar

2. Recolhimento:

no dia s~

armazenamento de

cortarâ

a tarde a outras

quando

cortar, recolhe os "biscoitos"

apenas

o seringueiro

que se formam pela

volta

diante. O recolhimento

ser imediato,

por

3. Prensagem:
coitos" em prensas

simples

a

coagulação

e de fumação, e assim

não precisa

uma

atividades.

com ácido acéti co para a prensagem

se preservam

em ca-

o látex. Assim, num dia ele cor

colocando

cavacos para a defumação,

de ácido acético

instantânea

voltar no mesmo dia coletando

"biscoitos"

De-

consiste em quatro etapas:

da corte, já que, com a
nha -- que provoca

a única realmen te si~

(Cernambi Virgem Prensado

1. COY'te: o seringueiro
te facilitada,

modificações

já

que

p or
os

vários dias.

consiste

na colocação

(normalmente,

prensas

de

dos

"bis-

mandioca

-

adaptadas)

e prensagem

como resultado
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durante

a formação

-

18 horas. Este processot

de lãminas de cernambi

e rá

de 60 x 40 em

e de 2 a 3 cm de espessura.

4. Defumação:
cesso, acrescenta-se,
palha

para o desenvolvimento

ao tradicional

ligada ao defumador

desse pr~

de fumador , uma estufa

por um canal subterrâneo

(pou~

~

tímetros

abaixo do solo) que sai do "boião" do defumador.

"boião",

são colocados

o cavaco e o coco normais,

a boca para que a fumaça seja canalizada
estão depositadas,

em prateleiras,

produzida

deverá ter um preço mais elevado

72 horas. A borracha

já que não precisa

entrando

diretamente

uma "quebra" muito pequena,

A

assim

que a Acrefina,

ser cortada

para

na crepagem,

o

s~
seu

além de ter

posto que já foi prensada.

se, também, que as lâminas não podem esconder
cadas para aumentar

onde

as lâminas de cernambi.

deve ser feita durante

beneficiamento,

No

tapando - se

para a estufa

defumação

gundo a SUDHEVEA,

de

Nota-

impurezas

colo-

o pes.o.

o CVPD é um processo realmente inovador e, com
binado

com a utilização

aumento da produção
de trabalho.
quando

dos fito-hormônios,

com uma redução significativa

Tem a vantagem

chove, porque

adicional

permanece

transporte

da borracha

em balsas

é transportada

sível no período

de estiagem

bro, em média. Normalmente,
gem, mas o seringueiro
e reparos nas pontes,

até dezembro,

corno o látex.
p e lo

ser transpo£

aos fungos que se
a qualidade
obedece,

a produção

formarão,

da borracha.

ainda,

da borracha

a

ou-

só e pos-

(verão), que vai de abril a outu
o mês de março

o utiliza

já é mes de estia-

para a limpeza das "estradas"

etc. Em regiões em que não há alagação,

corno no vale do Juruá, acima de Taumaturgo,
balha

o "corte"

provocado

ele não poderá

da borracha

naturais:

jornada

pelo rio, que é a forma pela

o cernarnbi, comprometendo

tras determinações

um

nos altos rios. Corno a defuma-

tado por água, já que é sensível

A produção

da

permitir

sem solução o problema

ção do CVPD é apenas superficial,
estragando

de

o. "biscoi to" nao se estraga

Entretanto,

qual a borracha

possibilitará

que é quando

normalmente

se tr~

as chuvas se intensificam.
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No caso da região do Vale do Purus-Acre-Abunã,
onde a castanha

é explorada,

os meses de janeiro

sao meses de coleta de castanha,
mente,

os dois ciclos:

combinando-se

o da castanha

e fevereiro

aí, perfeita-

e o da borracha,

ou

se-

ja:

1. janeiro-fevereiro:
2. março: preparação
3. abril-dezembro:

castanha
da "estrada" para o "corte"

corte de seringa.

Nos meses de agosto-setembro
urna in terrupção

no "corte" da seringa,

dução de seiva. Nesses
árvore usa quase
folhamento.

há,

devido

normalmente,

à sua pouca pr~

meses, em que há a queda das folhas,

toda a sua seiva para a floração

Uma sobrecarga

com a exploração

a

e o novo en

do látex

poderia

matar a planta.

o
sociedade

existem

das mulheres
ser muito

trabalho

familiar,

na economia

nas tarefas

frequente,

Nomalmen

do seringal

nativo.

e

O trabalho

de "corte" e defumação,

existe,

nao é de todo estranha

as formas de parceria

apesar de não

e a figura da mulher

seringueira

na região.
te, os outros membros

da família

aju-

os
do roçado; nao só as mulheres, mas também
que são basicamente os responsáveis pela manu

dam no trabalho

filhos menores,
tenção do roçado, depois que os homens

derrubam

a mata e que.:!:.

mam a áre a.
Os filhos homens

começam

a aprender

desde os 8 anos. A princípio,

acompanham

dendo os segredos

e da mata. Depois

do, costumam

do trabalho

se encarregar

tando a produção

entre o seringueiro

recolhendo

num

mais apropriado
sabilidades

apre~

do aprendiza-

"estradas",

aumen'~

da "colocação".

Diversas

que se encarrega

o pai na mata,

de uma ou mais

Hoje em dia, é frequente
nos seringais.

a "cortar"

sao as formas que assumem

e o meeiro.

da metade

dia,

a presença

em

de trabalho,

outro,

etc.

Nesse

falar de um sócio que tem a metade

e a metade

as relações

O meeiro pode ser o indivíduo

da jornada

defumando

do meeiro

do produto.

cortando
caso,

e

será

das re~po~

-

Entretanto,
o "seringueiro-chefe"
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a forma clássica

de me&a é

tem um meeiro que se encarrega

fas de "corte" e de fumação,

quando
das tar~

ficando por conta do seringueiro-

chefe o roçado e a manutenção

do meeiro.

Ao final, a produção

ê dividida meio a meio.

VI

I

O SERINGAL DE CULTIVO E AS RELAÇOES DE PRODUÇAO

o papel revolucionário
ao seringal
mantiverem

que se deseja

de cultivo pode ficar bastante
as mesmas

je dominaram

relações

a economia

ria e a vigência

sociais

da borracha:

do aviamento

atribuir

comprometido

de produção

se se

que até ho-

a mesma estrutura

corno forma de dominação

fundiá
do tra-

balhador.
Tal afirmação
em conta as grandes empresas
preocupações

modernizantes,

pode ser comprovada
que se instalaram

Ou seja, a permanência

ções, o atrelamento

dos: trabalhadores

viamento,

e o monopólio

a dominação

bâsicas-dessa

no Acre,

c om

"barra-

das mesmas

condi-

a uma única fonte de a-

do comércio,

do comerciante,

recolocam

sempre

o a-

como as características

economia.
Assim,

salariado

levarmos

mas que reintroduz'iram o

cão" e o aviamento.

bastecimento

se

no Acre,

a viabilidade

através

tivo, passa pela discussão

da expansão do trabalho

da implantação
da formação

balho no Acre, da manutenção

do seringal

de um mercado

das relações

a~

de culde

tra-

de aviamento, da via

!

bilidade

de se implantarem

pequenas

unidades

produtivas

de se

ringal de cultivo.
~ importante
alusão ao irracionalismo

também que discutamos

da seringa nativa,

ringal de cultivo corno redenção

da economia

Brasil e no Acre. Não rest~ dúvida que o

a frequente

e a visão do
da borracha,

seringal

seno

de cultivo

-

proporcionaria

substanciais

de do trabalho

e traria

nicas gerais

aumentos

obje~ivo

é também

tretanto,

essas

assalariar

a economia
quando

o~ recursos

de dominação

empregada.

o
E~

precisam

para transformar

a realidade,

para re-

acreana.

tão arraigadas

Um exemplo

quanto

as

que

desta consideração

foi

o papel do Estado,

através

onde vimos que

do BASA, para o financiamento

têm contribuído

da

para o reforço das rel~s

do aviamento.
alteração

das fontes de financiamen-

I, não foi capaz de alterar

de produção;

que

de obje-

A simples

relações

e

a.enunciação

mercantil,

to, com o PROBOR

produtivas,

assis-

Na verdade,

discutimos

'safra da borracha,

de

para se realizarem.,

de produção

oficiais

de programas

toda a mão-de-obra

transformações,

relações

nas condições té.£

Também é verdade que faz

junto às unidades

tivos nâo é suficiente

levantado

melhorias

da borracha.

da força de um Decreto-lei.

dominam

no nível de produtivida-

II o desenvolvimento

tência médica e escolar

volucionar

-

sucessivas

da economia

parte do PROBOR
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pelo contrário,

as

tradicionais

contribuiu

para reforç~

las.
Um primeiro
que o seringal
periência

de cultivo

asiática

mito que e preciso

abolir é

de plantio

revela a grande importância

produtores

de borracha

PRODUÇÃO

DE BORRACHA

NATURAL - MALÁSIA E INDONtSIA,
(em 1.000 kg - peso seco)

MALÁSIA

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Empresa
de
Plantação

Pequenos
Produtores

FONTE: SUDHEVEA. Anuário
(*) Nâo existe o dado.

dos

plantada:

OCIDENTAL

522.101
534.216
572.076
602.954
620.981
661.573
659.334
673.643
684.148
599.055
679.284

de

só é viável em grande escala. A ex-

pequenos

ANO

o

392.624
403.941
479.235
596.484
594.755
608.863
598.815
791.519
800.972
817.505
884.542
Estatístico,

1966/1976

INDONeSIA
Empresa
de
Plantação

Pequenos
Produtores

208.813
200.562
233.482
230.852
236.759
238.742
214.048
223.129
248.401
( *)
(* )

lQ

(20) :4, 1976.

527.862
500.272
560.482
649.574
578.402
580.569
559.607
662.673
606.563
(* )
(* )

-

Se é, portanto,
cultivo,

viável

a existência

é fundamental,

ra fundiária
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de pequenos

então, que se discuta

mes latifúndios

ções de aviamento,
nomia do seringal

de terras,

a existência

de manutenção

de cultivo baseada

para o seringueiro,

(coagulação

fito-hormônios,

colocarão

a perspectiva

,

de cultivo.

CVPD,

de se

O PROBOR

os preços escorchadores

a limitarem

de cul

com ácido acético,

da COBAL como abastecedora

gando os seringalistas

aviar
II col~.

do aviamento

dos seringais,

as majorações

obri-

de preço das

até 30% do valor de compra na COBAL. Essa

pode, realmente,

atenuar

fiscalização,

a dominação

do "barracão",

tanto dos órgãos oficiais

através de seus órgãos de classe

sas condições,

atenuar-se-ia

al-

sempre,

num seringal

etc), a necessidade

agora do seringal

ca como forma de atenuar

uma ec~

de fontes de abastecimento

mesmo que trabalhando

tivo com técnica moderna

rel~

na grande propriedade.

ll

no "barracão",

sem terra de ou-

das tradicionais

ternati vas., além do in teresse do "patrão

estimulantes

de enoE

além de implicar em estabelecer-se

A inexistência

ringueiro,

a atual estrutu

de um lado e de seringueiros

tro, coloca a perspectiva

efetiva

de

acreana.
A concentração

mercadorias

seringais

medida

se houver

quando

do se-

(sindicato).

a dominação \do "barracão",

Nesposs~

\

bilitando

ao se~ingueiro

fazer saldo e libertar-se

de um único patrão, podendo
criando,

assim, um mercado

transferir-se

da existência

das relações

que realmente

de uma

rede de

tíveis com a dignidade

no Acre,

será

haja uma fiscalização

sobre os

pre-

de níveis

salariais

comp~

humana.

Entretanto,

esta nao é a única forma de desen-

volver o seringal

de cultivo.

tica dos pequenos

produtores

produtoras

se tOE

de trabalho

ços do "ba;r-racão",além da vigência

nas unidades

desse merca

Ou sej a, para que o assalariamento

ne a forma hegemônica
necessário

de criação efetiva

depende., também,

transporte. adequada.

para outro seringaL

de trabalho.

A possibilidade
do de trabalho

do domínio

A tabela sobre a produção
mostra

de borracha

a viabilidade
de cultivo.

asiá-

das peque

Nesse

caso, o

-

incentivo

ao pequeno

sistência

técnica,

ta distribuição

VII

I

produtor
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-

-

crédito,

cooperativismo

da terra -

A PERMANÊNCIA

e, fundamentalmente,

torna-se

DO SERINGAL

nao de levantar

nos, no gigantismo

do seringal

nao há intende cultivo,

para sua implantação,

de seus números,

o seringal

umaJu~

indispensável.

anteriores,

a viabilidade

dificuldades

as-

NATIVO

Com as considerações
çao de desconsiderar

preços mínimos,

parecem

s~

que os pl~

desconhecer.

de cul tivo no Acre tem

p r o b 1 e m'as

que impedem que se torne, a curto e médio prazo,

solução para

os problemas

gerados pela elevação

do petróleo.

Ainda que fosse inteiramente

tio proposto

seguisse

tados só começariam

dos preços

o cronograma

em oito anos. O seringal

"moderni zadores",

de 10 mil colocações

anterior,
relações

a intenção
reforçam
viamento.

comprovada

a necessidade

fato
de

de

seus

volume

de

para

os

coloca, mesmo

11 preve recursos

de seringais

tras 5 mil. Esse financiamento,

cionais

o

que

da manuten-

nativo.
O PROBOR

capítulo

resul-

hipóteses,

aos riscos e ao

seu prazo de maturação,

ção do seringal

das

o seu desenvol vimen to -

Tudo isso, adicionado

mais empedernidos

11, seus

na melhor

que não se conhece no Brasil experiência

investimento,

plan-

de cultivo tem ainda um problema

torna ainda mais nebuloso

resultados.

viável que o

do PROBOR

a ser sentidos,

internacionais

tem-se

"racionalizadora

ll

cadeias

em reforço

modernizadora

ll

II

da dominação

de

ou-

como discutimos no

Ou seja, os reéursos
e

recuperaçao

e abertura

entretanto,

transformado

de produção.

as pesadas

nativos

para a

das

tradi-

oficiais

desses

do "barracão",

e

planos
do a-
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Das inovações
nativo,

oCVPD

(utilização

mação superficial
de. inovação
processo

tretanto,

tecnológica

ao seringueiro

de comercialização,

sempre

A garantia

distribuição

a gran-

a jornada de trabalho,

po~

outras atividades.

fundiária eda

En-

estrutura

do "barracão",

colo

à mercê do seringalista.
do estabelecimento

de urna economia

forte e justa requer a rediscussão

diária e da política

e def~
O

bem corno do monopólio

cará o seringueiro

prensagem

da faca Jebong.

desenvolver

da estrutura

para o seringal

nos parece

desde a in trodução
enormemente

a manutenção

da borracha

de ácido acético,

das lâminas de cernambi)

CVPD reduzirá

sibilitando

que se pretendem

geral para os pequenos

da terra, garantindo

posse, e um passo no sentido

da questão

produtores.

fun

A re-

aos que nela trabalham a sua

do fortalecimento

da economia

da

borracha.
Até agora, quando
conomia da borracha,
timulantes,

pensa-se

novos processos

de financiamento,
quer economia,

se pensa em desenvolver

sempre em aspectos

de coagulação,

que é a trama de relações

técnicos

etc.),

mas nao se. toca na questão

a e-

em

básica

(es

fontes

para qual:.

sociais que lhe defi

nem a dinâmica.
A economia
momento,

sofrendo

compulsório
de aviamento

da borracha

urna onda "modernizante

ll

seja substituído,
se desfaçam;

em grande medida,

ra, era feito pelas

pelo contrário,

to BASA, aprofunda-se

ne s te

sem que o trabalho

reforçando

rela~
estas re

a fonte de financiamen to

que

a ser feito pelo BASA, e que, outro-

casas avi adoras, pelo capital

Mas, fundamentalmente,

a exigência

,

sem que as tradicionais

lações tradi cionais . Altera-se
passa,

no Brasil está,

mantém-se

-- e no caso do financiamen-

-- a pressão

de que en treguem

p r i v a do.

sobre os seringueiros,

toda a sua produção

com

ao "patrão",

mesmo tendo saldo.
Uma verdadeira
conomia da borracha
fundamental
çõesde

deve começar

da economia

produção

política

por reconhecer

da borracha

que mantêm

de fortalecimento
que

ê a sobrevivência

o trabalho

compulsório,

da ~

o núcleo
de rela
que

fa-
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zem

do monopólio

do

comércio

a sua

fonte

principal

de lu-

cros.
Urna.efetiva solução
das~péssimas

condições

de vida e da extrema

são submetidos -os seringueiros
ção:da terra

(seringais),

ços mínimos,

a assistência

estrutura

do problema

técnica,

introdução

da a sua adequação.

'a que

de crédito,

que anule a presença

também, pela implantação

de fito-hormônios

exploração

o cooperativismo,

sador.es, pe"la :presença da COBAL vendendo
gueiro.'Passa,

miséria,

passa por uma justa distribui-

pelos incentivos

de comercialização

da

estimulantes,

por uma

dos atraves

diretamente
efetiva

os pr~

ao serin

do CVPD, pela

desde que comprova-

